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RESUMO 

 

QUEIROZ, L. G. Efeitos tóxicos do inseticida neonicotinóide imidacloprido em organismos 
aquáticos não-alvo. 2019. 99p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. 

 

O imidacloprido (IMI) é o inseticida mais vendido em todo o mundo. Devido a sua ampla 

utilização, o IMI tem sido detectado em água superficiais, o que gerou preocupação sobre os 

possíveis impactos que este agrotóxico pode causar sobre o ecossistema aquático. O presente 

trabalho teve como objetivo levantar dados na literatura acerca do atual panorama de uso deste 

pesticida e verificar a toxicidade deste composto sobre organismos aquáticos não-alvo 

representativos deste ecossistema: Raphidocelis subcapitata, Daphnia similis, 

Chironomus sancticaroli, Danio rerio e Poecilia reticulata. Além dos ensaios convencionais, 

foi proposto um modelo de avaliação baseado em um sistema em escala de mesocosmo com o 

intuito de simular as características ambientais de um ecossistema contaminado por este 

inseticida. Os resultados obtidos demonstraram que o organismo Chironomus sancticaroli foi 

o organismo mais sensível ao IMI dentre os organismos avaliados, com efeitos observados em 

concentrações a partir de 1,25 µg.L-1. A CL50 em D. similis foi determinada em 29,44 mg.L-1. 

Em D. rerio e P. reticulata o IMI causou efeitos sobre o sistema fisiológico destes organismos, 

apresentando variações na atividade das enzimas GST, CAT e APX, mesmo em baixas 

concentrações, como observado nos organismos expostos ao IMI no sistema de mesocosmos, o 

qual foi capaz de reproduzir condições ambientais de contaminação do imidacloprido. 

 

Palavras-chave: Ecotoxicologia. Biomarcadores. Mesocosmo. Pesticida. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

QUEIROZ, L. G. Toxic effects of neonicotinoid insecticide imidacloprid on non-target 
aquatic organisms. 2019. 99p. Thesis (Doctoral of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. 

 

Imidacloprid (IMI) is the best-selling insecticide in the world. Due to its wide use, IMI has been 

detected in surface water, which has raised concern about the possible impacts that this pesticide 

can cause on the aquatic ecosystem. The objective of the present work was to collect data on 

the current use of this pesticide and verify the toxicity of this compound on non-target aquatic 

organism representative of this ecosystem: Raphidocelis subcapitata, Daphnia similis, 

Chironomus sancticaroli, Danio rerio and Poecilia reticulata. In addition to the conventional 

tests, an evaluation in a mesocosm scale model was proposed with the aim of simulating the 

environmental characteristics of an ecosystem contaminated by this insecticide. The results 

showed that the organism Chironomus sancticaroli was the organism most sensitive to IMI 

among the evaluated organisms, with effects observed in concentrations from 1.25 μg.L-1. The 

LC50 in D. similis was determined at 29.44 mg.L-1. In D. rerio and P. reticulata the imidacloprid 

caused effects on the physiological system of these organisms showing variations in the activity 

of the GST, CAT and APX enzymes, even in low concentrations, as observed in organisms 

exposed to IMI in the mesocosmos system which was able to reproduce environmental 

conditions of imidacloprid contamination. 

 

Keywords: Ecotoxicology. Biomarkers. Mesocosm. Pesticide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O imidacloprido (1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine) 

foi o primeiro inseticida do grupo químico dos neonicotinóides comercializado no início da 

década de 90 e, atualmente, é considerado o inseticida mais utilizado no mundo. Seu sucesso 

comercial se deve, principalmente, à sua elevada eficiência e grande variedade de cultivos em 

que pode ser aplicado (SIMON-DELSO et al., 2015; XIA et al., 2016).  

Nos últimos anos, estudos realizados em diferentes países têm reportado a presença de 

imidacloprido em águas superficiais ao redor do mundo em concentrações que variam de 0,001 

a 320,0 μg.L-1 (MORRISSEY et al., 2015). No Brasil, alguns trabalhos detectaram 

concentrações entre 0,13 e 3,65 μg.L-1 em corpos hídricos e até mesmo em poços de 

abastecimento de comunidades rurais. Na maioria dos países ainda há uma escassez de dados 

quanto ao monitoramento ambiental para neonicotinóides em águas superficiais 

((MORRISSEY et al., 2015). 

Estes compostos atingem corpos hídricos sobretudo após eventos de precipitação 

pluviométrica que promovem o arraste destes químicos até o corpo hídrico mais próximo 

através do escoamento superficial. Além disso, o método utilizado para aplicação também pode 

contribuir para que agrotóxicos atinjam os corpos hídricos, como é o caso da pulverização sobre 

as lavouras que resulta na deposição atmosférica (HAYASAKA et al., 2012b; PISA et al., 2015; 

RABY et al., 2018a). 

A contaminação de águas superficiais por agrotóxicos, em especial o imidacloprido, é 

considerada um dos maiores desafios associados aos corpos hídricos, principalmente em bacias 

hidrográficas localizadas próximas às áreas agrícolas (CHEN et al., 2018; DEKNOCK et al., 

2019). A entrada destes poluentes na água pode acarretar em impactos negativos em populações 

e comunidades aquáticas, resultando principalmente em efeitos tóxicos observados a curto e 

longo prazo (BOTÍAS et al., 2016; DO AMARAL et al., 2018). 

Neste contexto, estudos ecotoxicológicos atuam como uma importante ferramenta na 

avaliação dos efeitos do IMI sobre os organismos aquáticos. Diferentes parâmetros 

ecotoxicológicos podem ser utilizados na avaliação do potencial tóxico deste composto, como 
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a sobrevivência, reprodução, desenvolvimento, alterações fisiológicas, entre outras variáveis 

(ZHANG et al., 2017). 

Diferentes métodos de exposição ao composto tóxico podem ser utilizados para a 

avaliação ecotoxicológica. Neste tipo de estudo comumente são utilizadas metodologias 

baseadas em experimentos em escala de microcosmo, devido a sua facilidade execução e 

rapidez na obtenção dos resultados. Entretanto, estes métodos não são capazes de reproduzir as 

condições ambientais uma vez que são desenvolvidos em condições laboratoriais controladas. 

Por este motivo, alguns pesquisadores destacam que embora muito úteis, estes experimentos 

podem não prover informações próximas daquelas observadas em condições ambientais 

(COSTA et al., 2008; HAYASAKA et al., 2012a). 

Os chamados mesocosmos, sistemas-modelo em maior escala, utilizados em 

avaliações ecotoxicológicas tem por objetivo simular algum aspecto de um ecossistema, como 

fatores bióticos e abióticos (ODUM, 1984). Dependendo do método de exposição adotado 

nestes sistemas, é possível obter informações sobre efeitos tóxicos agudos, associados a 

mortalidade e imobilidade dos organismos expostos, ou ainda efeitos crônicos a partir de longos 

períodos de exposição em concentrações subletais, os quais oferecem informações sobre o 

desenvolvimento, reprodução e alterações a nível fisiológico (JESCHKE et al., 2010; MIKÓ et 

al., 2015). 

Do ponto de vista da conservação da biodiversidade é necessário compreender como 

ecossistemas agrícolas podem reagir e se recuperar da exposição de compostos químicos 

tóxicos (HAYASAKA et al., 2012b). O entendimento de como as atividades humanas 

impactam as comunidades aquáticas são de grande importância para a conservação da 

biodiversidade destes ambientes. Assim, a avaliação ecotoxicológica contribui 

significativamente para proposição e melhoria de modelos de gestão e monitoramento de 

contaminantes em ecossistemas (MARTIN et al., 2019). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos do inseticida neonicotinóide imidacloprido sobre organismos 

aquáticos não-alvo utilizando a formulação comercial Galeão®. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Levantar dados da literatura acerca do atual panorama de uso do imidacloprido e seus 

efeitos sobre a biota aquática; 

Determinar a CI/CE/CL50 do imidacloprido sobre Raphidocelis subcapitata, 

Daphnia similis, Chironomus sancticaroli, Poecilia reticulata e Danio rerio; 

Identificar alterações a nível bioquímico devido a exposição de Poecilia reticulata e 

Danio rerio ao imidacloprido; 

Propor um modelo de sistema de avaliação toxicológica indoor em escala de 

mesocosmos capaz de simular condições ambientais de um ambiente lótico para avaliação dos 

efeitos do imidacloprido sobre Daphnia similis, Chironomus sancticaroli e Danio rerio. 

 

 

 



18 
 

3 ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

 

Esta tese está apresentada na forma de capítulos, os quais são constituídos pelos itens 

Resumo, Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão e Referências. 

O capítulo inicial consistiu no levantamento de informações presentes na literatura 

sobre a utilização e possíveis impactos da exposição de organismos aquáticos ao imidacloprido. 

Os demais capítulos foram desenvolvidos a partir de análises ecotoxicológicas utilizando 

diferentes organismos-modelo, com o intuito de avaliar os efeitos deste composto sobre o 

ambiente aquático. 

 

Capítulo 1 – Inseticidas neonicotinóides e seu risco ao ecossistema aquático; 

Capítulo 2 – Efeitos tóxicos agudos e crônicos do imidacloprido em organismos aquáticos não-

alvo; 

Capítulo 3 – Avaliação da toxicidade do imidacloprido sobre organismos-modelo aquáticos 

em escala de mesocosmos. 
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CAPÍTULO 1 

 

INSETICIDAS NEONICOTINÓIDES E SEU RISCO AO ECOSSISTEMA AQUÁTICO 

 

Resumo 

 

Atualmente, o principal modelo de produção agrícola adotado, principalmente no 

Brasil, baseia-se no uso intenso de agrotóxicos com o intuito de eliminar pragas que possam 

trazer malefícios para as lavouras e com isso aumentar a sua produção. Esta prática é estimulada 

com as novas medidas de leis que flexibilizam as atuais regras para registro, produção, 

comercialização e utilização de agrotóxicos. Dentre os inseticidas mais vendidos no mundo 

estão os neonicotinóides. Este grupo, que possui o imidacloprido como o principal 

representante, possui um mecanismo de ação que atua sobre o sistema nervoso central de 

insetos. A elevada seletividade aos receptores destes organismos promove uma alta eficiência 

no combate às pragas de lavouras. Os neonicotinóides possuem características químicas que 

fazem com que eles sejam persistentes no ambiente e possam ser arrastados para áreas 

adjacentes. Algumas pesquisas tem evidenciado que o imidacloprido está presente, mesmo que 

em baixas concentrações, em águas superficiais. Com isso, surgiu a preocupação sobre os 

efeitos tóxicos sobre organismos não-alvo presentes em ambientes aquáticos contaminados por 

estes compostos. Recentemente, estudos ecotoxicológicos têm demonstrado os efeitos tóxicos 

em espécies aquáticas. O presente capítulo buscou levantar informações sobre o atual panorama 

envolvendo os neonicotinóides, em especial o imidacloprido, seu principal representante, com 

enfoque nos seus efeitos sobre o ecossistema aquático. 
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1 AGROTÓXICOS 

 

Os agrotóxicos, também denominados pesticidas, defensivos agrícolas, praguicidas ou 

biocidas, são compostos tóxicos utilizados para eliminar organismos que possam trazer 

prejuízos para a agricultura, prejudicando a produção de alimentos. 

Do ponto de vista econômico, o uso de pesticidas baseia-se no aumento da produção 

do cultivo, melhoria na qualidade da produção e a redução do custo em mão-de-obra e energia. 

A nível mundial estima-se que a agricultura utilize cerca de 2,5 milhões de toneladas de 

ingrediente ativo de agrotóxicos anualmente, o que faz com que estes produtos sejam 

considerados componentes fundamentais para o aumento da produção agrícola (CHEN et al., 

2018; FENNER et al., 2013). 

A Revolução Verde e o desenvolvimento tecnológico associado a ela resultou em um 

aumento considerável na produtividade agrícola de muitos países, incluindo o Brasil, cujo 

modelo agrícola adotado na década de 1970 deu prioridade ao uso intensivo de agrotóxicos 

(SOARES; PORTO, 2009). 

Na última década, o setor agrícola brasileiro apresentou um grande desempenho 

econômico. Este avanço se deu devido ao modelo de desenvolvimento agrícola adotado, 

baseado no uso intensivo de insumos e recursos naturais que podem trazer impactos ambientais 

e sociais negativos. Com isso, o país encontra o grande desafio de implementar uma agenda de 

pesquisa multidisciplinar que traga avanços no entendimento da problemática do uso de 

agrotóxicos no Brasil. Em especial, visa na proposição de soluções que apontem a integração 

das componentes econômica, social e ambiental desta problemática. Este desafio se reveste de 

alta complexidade pelo caráter multidimensional da temática, pelos diferentes interesses que os 

setores envolvidos têm e as controversas visões sobre os benefícios e os danos que o uso de 

agrotóxicos produz (WAICHMAN, 2012). 

O mercado brasileiro de agrotóxicos expandiu rapidamente na última década (190%), 

num ritmo de crescimento maior que o dobro do apresentado pelo mercado global (93%), o que 

coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking mundial, desde 2008 (ALBUQUERQUE et al., 

2016; RIGOTTO; VASCONCELOS; ROCHA, 2014). 
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De acordo com o Boletim de Vendas de Agrotóxicos (IBAMA, 2019), no ano de 2017 

foram vendidas no Brasil aproximadamente 540 mil toneladas de ingrediente ativo de 

agrotóxicos, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 332% em relação ao ano 

2000, quando foi iniciado este levantamento. O histórico de vendas entre os anos 2000 e 2017 

está apresentado na Figura 1. Os dados de vendas referentes aos anos de 2007 e 2008 não foram 

sistematizados pelo IBAMA. 

 

Figura 1. Consumo de ingredientes ativos de agrotóxicos no Brasil entre os anos de 2000 e 2017. 

 
Fonte: IBAMA, 2019. 

 

Dentre as principais classes de agrotóxicos mais vendidas no ano de 2017, os 

herbicidas, fungicidas e inseticidas, representaram respectivamente 58,45, 12,06 e 10,10% do 

mercado brasileiro. 

De acordo com o Relatório Consolidado de Ingredientes Ativos do Ministério da 

Agricultura (2017), existem inseticidas de diferentes grupos químicos registrados, como: 

organofosforados, metilcarbamatos, piretróides, benzoilureia e neonicotinóides. Este último 

grupo tem se destacado no mercado global devido as suas propriedades, que o torna uma ótima 

opção comercial para a eliminação de insetos causadores de prejuízos nas lavouras. 
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2 NEONICOTINÓIDES 

 

Na década de 90, o mercado global de inseticidas era dominado pelos compostos 

organofosforados, carbamatos e piretróides. Contudo, a resistência das pragas, a preocupação 

com a exposição cumulativa de trabalhadores e as evidências de que o desenvolvimento neural 

prejudicado em crianças poderia estar associado a estas substâncias, levaram ao 

desenvolvimento de uma nova classe de pesticida: os neonicotinóides (ESKENAZI; 

BRADMAN; CASTORINA, 1999). 

Os neonicotinóides constituem um grupo de inseticidas desenvolvidos a partir da 

molécula de (S)-(-)-nicotina isolada como um alcaloide de espécies do gênero Nicotiana sp. 

(Figura 2). Esta molécula era utilizada como inseticida e aplicada sobre as culturas como extrato 

aquoso das folhas de tabaco. Entretanto, devido à elevada toxicidade em mamíferos e limitada 

eficiência como inseticida, a (S)-(-)-nicotina deixou de ser amplamente utilizada e passou a 

servir como base para estudos que visavam desenvolver novas moléculas com o mesmo 

mecanismo de ação (JESCHKE; NAUEN; BECK, 2013). 

 

Figura 2. Nicotiana tabacum (A) e estrutura molecular da molécula de (S)-(-)-nicotina (B) isolada de espécies do 
gênero Nicotiana sp. 

     

Fonte: A: Chase et al. (2018); B: Próprio autor. 

 

Os neonicotinóides foram desenvolvidos e registrados na década de 1990 e o 

imidacloprido foi o primeiro composto neonicotinóide comercializado, em 1991 (JESCHKE; 

NAUEN, 2008). Devido à ampla utilização do imidacloprido, outros pesticidas desenvolvidos 

A B 
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a partir da molécula de (S)-(-)-nicotina foram criados, como: nitempiram (nitenpyram), 

acetamiprida (acetamiprid), tiametoxam (thiamethoxam), tiaclopride (thiacloprid), clotianidina 

(clothianidin) e dinotefuran (Figura 3). Atualmente, os neonicotinóides representam a classe de 

pesticidas mais vendida no mercado global (JESCHKE et al., 2010). 

 

Figura 3. Principais inseticidas neonicotinóides e ano de introdução no mercado. 

 

Fonte: Bass et al. (2015). 

 

Estes compostos são amplamente utilizados para eliminar insetos que podem causar 

danos às culturas. Além disso, podem ser utilizados na medicina veterinária para controle de 

pulgas, carrapatos e vermes em animais domésticos ou ainda como pesticida para controle de 

pragas domésticas (PISA et al., 2015). 

Em 2008, os neonicotinóides representavam 25% do mercado global de inseticidas e 

80% do mercado de sementes tratadas. Atualmente, o uso deste grupo de pesticidas é registrado 

para mais de 140 culturas em mais de 120 países (JESCHKE et al., 2010; SIMON-DELSO et 

al., 2015). 

Estes inseticidas apresentam elevada eficiência, pois são eficazes em baixas doses, 

proporcionam controle a longo prazo, oferecem elevado grau de segurança para a colheita e 

podem ser aplicados sobre um grande número de culturas utilizando diferentes métodos. Além 
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disso, possuem atividade sistêmica e resistência a chuva. Estas características tornaram este 

grupo de pesticidas extremamente populares para o controle de pragas em uma grande 

quantidade de culturas (Tabela 1) (ANDERSON; DUBETZ; PALACE, 2015; MORRISSEY et 

al., 2015). 

 

Tabela 1. Principais culturas e tipos de aplicações para o emprego do pesticida neonicotinóide imidacloprido. 

Pesticida Modalidade de emprego Culturas 

Imidacloprido 

Aplicação no solo Cana-de-açúcar, café, fumo e uva. 

Aplicação em sementes 
Algodão, amendoim, arroz, aveia, 
cevada, feijão, milho, soja e trigo. 

Aplicação foliar 

Abacaxi, abóbora, abobrinha, alface, 
algodão, alho, almeirão, batata, berinjela, 
brócolis, cebola, chicória, citros, couve, 
couve-flor, crisântemo, feijão, fumo, 
gérbera, girassol, jiló, melancia, melão, 
pepino, pimentão, poinsétia, repolho, 
soja, sorgo e tomate. 

Aplicação no tronco Citros. 

Fonte: MAPA (2019). 

 

Outra característica que justifica o sucesso comercial destes compostos está na 

capacidade de atuar sobre um grande número de espécies de insetos que podem trazer prejuízos 

para as culturas. As principais famílias de insetos incluem Aphidae, Aleyrodidae, Cicadellidae, 

Chrysomelidae, Elateridae, Fulgoroidea e Pseudodoccidae (SIMON-DELSO et al., 2015). 

Os pesticidas neonicotinóides atuam sobre o sistema nervoso de insetos, mais 

especificamente como agonistas de receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChRs), 

responsáveis pela neurotransmissão pós-sináptica (Figura 4). Outros grupos de inseticidas 

também atuam sobre estes receptores, porém os neonicotinóides foram os primeiros pesticidas 

em que a seletividade pode ser atribuída a uma elevada afinidade por estes receptores 

(MATSUDA et al., 2001). 

Esta seletividade aos receptores de insetos é resultado das interações eletronegativas 

dos compostos em sub-sítios específicos para nAChRs de insetos, não encontrados nos 

receptores equivalentes de vertebrados. A ligação dos neonicotinóides ao nAChRs resulta em 



25 
 

toxicidade com efeitos no sistema nervoso central similares aos da nicotina, que se manifestam 

como uma excitação incomum, espasmos corporais, paralisia e morte (ANDERSON; 

DUBETZ; PALACE, 2015; YAMAMOTO; CASIDA, 1999). 

 

Figura 4. Mecanismo de ação do imidacloprido (IMI) no sistema nervoso de insetos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Devido à elevada eficiência e seletividade no combate a insetos, pesquisadores têm 

buscado novas moléculas que apresentem o mesmo modo de ação. Assim, quando os insetos 

alvo tornarem-se resistentes aos neonicotinóides utilizados atualmente, estas novas moléculas 

poderão substituí-los (ZHANG et al., 2017). 

 

3 IMIDACLOPRIDO 

 

O imidacloprido (1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine) 

é um inseticida do grupo químico dos neonicotinóides. Este composto apresenta fórmula 

molecular C9H10ClN5O2 com fórmula estrutural apresentada na Figura 5. Este pesticida foi o 

primeiro neonicotinóide comercializado e, atualmente, o imidacloprido é o inseticida mais 

utilizado no mundo (SIMON-DELSO et al., 2015; XIA et al., 2016b). 

O imidacloprido (IMI) apresenta um coeficiente de adsorção relativamente baixo 

(Koc = 248), uma elevada solubilidade em água (610 mg.L-1) e uma meia vida no solo variando 

de 188 a 997 dias (ARMBRUST; PEELER, 2002). 
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Figura 5. Fórmula estrutural da molécula de imidacloprido (IMI). 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Em ecossistemas aquáticos, este inseticida é persistente e de difícil biodegradação. A 

meia vida deste composto na água é de 30 a 162 dias. Sob valores de pH correspondentes às 

condições ambientais, o imidacloprido é estável a hidrólise, porém pode ser rapidamente 

degradado por fotólise (VAN DIJK; VAN STAALDUINEN; VAN DER SLUIJS, 2013). 

Segundo o último relatório de vendas disponibilizado pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (2019), no ano de 2017 as vendas de 

imidacloprido no Brasil atingiram 9.364,57 toneladas do ingrediente ativo (Figura 6). Os 

estados que apresentaram maior consumo deste pesticida foram Mato Grosso (16,04%), São 

Paulo (15,42%) e Minas Gerais (10,33%) (Tabela 2). 

 

Figura 6. Valores anuais, em toneladas, do ingrediente ativo imidacloprido (IMI) comercializado no Brasil entre 
2009 e 2017. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 2. Venda do ingrediente ativo imidacloprido (IMI) por Unidade Federativa (UF) no ano de 2017. 

Unidade Federativa (UF) Ingrediente ativo (ton) % 
Mato Grosso 1.501,96 16,04 
São Paulo 1.444,21 15,42 
Minas Gerais 967,69 10,33 
Goiás 957,24 10,22 
Rio Grande do Sul 937,10 10,01 
Paraná 809,34 8,64 
Mato Grosso do Sul 710,84 7,59 
Bahia 225,10 2,40 
Maranhão 118,45 1,27 
Santa Catarina 115,06 1,23 
Piauí 109,96 1,17 
Tocantins 102,36 1,09 
Rondônia 76,91 0,82 
Espírito Santo 68,49 0,73 
Pará 61,12 0,65 
Alagoas 19,01 0,20 
Pernambuco 16,17 0,17 
Distrito Federal 10,46 0,11 
Sergipe 9,33 0,10 
Rio de Janeiro 8,02 0,09 
Ceará 7,78 0,08 
Paraíba 3,00 0,03 
Acre 2,38 0,03 
Roraima 2,07 0,02 
Amazonas 0,21 0,00 
Amapá 0,00 0,00 
Rio Grande do Norte    -0,73** 0,00 
Vendas sem definição de UF* 1.081,05 11,54 
Total 9.364,57  

*Vendas sem definição de UF: sem definição da região/local das vendas. **Vendas com sinal negativo: representa 
que houve retorno à indústria/estoque. 

Fonte: IBAMA, 2019. 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2019), 

37 produtos permitidos para comercialização no Brasil levam o IMI em sua composição dentre 

eles: Cigaral, Evidence, Galeão, Gaucho, Nuprid, entre outros. 

O produto Galeão, por exemplo, é classificado como “Extremamente tóxico” 

(Classe I) de acordo com a ANVISA e como “Produto perigoso” ao meio ambiente (Classe III), 

de acordo com o IBAMA. A toxicidade e a periculosidade ambiental podem variar dependendo 

da composição do produto. A Tabela 3 apresenta as classes de toxicidade e periculosidade 
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ambiental propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), respectivamente. 

 

Tabela 3. Classificação dos agrotóxicos de acordo com a toxicidade e potencial de periculosidade ambiental 
proposta pela ANVISA e pelo IBAMA, respectivamente. 

Toxicidade Potencial de periculosidade ambiental (PPA) 
Classe Classificação Classe Classificação 

I Extremamente tóxico I Altamente perigoso 
II Altamente tóxico II Muito perigoso 
III Medianamente tóxico III Perigoso 
IV Pouco tóxico IV Pouco perigoso 

Fonte: ANVISA (2018); IBAMA (2019). 

 

Em 2017, após a publicação de dados que demonstravam os impactos que os 

neonicotinóides causavam em abelhas, a Comissão Europeia apresentou uma proposta que 

limitava ainda mais a utilização dos pesticidas imidacloprido, clotianidina e tiametoxam. De 

acordo com a comissão, a proteção das abelhas é uma questão importante por estes organismos 

apresentarem um papel fundamental na manutenção do ecossistema e na produção alimentar. 

O acordo definiu que estas substâncias fossem banidas em áreas externas, sendo, portanto, 

utilizadas somente em estufas permanentes onde não se espera contato com abelhas 

(CHANDRAN et al., 2018). 

Quanto ao rigor em relação ao uso destes compostos, o Brasil segue na contramão. Em 

2012, baseado na preocupação mundial sobre os impactos destes compostos em abelhas, o 

IBAMA anunciou a reavaliação dos inseticidas tiametoxam, clotianidina e imidacloprido, 

porém até o segundo semestre de 2019 os processos não foram concluídos. Outro agravante é 

que durante o primeiro semestre de 2019, o Ministério da Agricultura liberou registros de 10 

novos produtos com inseticidas neonicotinóides em sua composição no mercado brasileiro. 

Destes, 1 possuía o acetamiprido como ingrediente ativo, 2 possuíam o tiametoxam e 7 levavam 

o imidacloprido em sua composição. Além disso, a Resolução nº 1.129 de 26 de abril de 2019 

incluiu à monografia do ingrediente ativo imidacloprido o emprego domissanitário para 

produtos de baixo volume (3,0%), destinando o uso deste composto em residências. 
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4 NEONICOTINÓIDES EM ECOSSISTEMAS 

 

Organismos não-alvo podem ser expostos aos pesticidas neonicotinóides por 

diferentes vias. O consumo de vegetais tratados com estes compostos pode afetar tanto os 

organismos herbívoros, que se alimentam destes recursos, como os invertebrados predadores, 

que se alimentam destes insetos herbívoros. O contato com superfícies tratadas, exposição ao 

pesticida durante a pulverização da cultura ou ainda o consumo de gotas formadas pelo processo 

de gutação são outras vias de contaminação de insetos não-alvo (PISA et al., 2015). 

Até o momento, a maioria das informações sobre os efeitos da exposição de 

organismos não-alvo aos compostos neonicotinóides estão relacionadas aos organismos 

terrestres, principalmente às abelhas, conforme mencionado anteriormente, que são expostas ao 

entrar em contato com o pólen e néctar de plantas tratadas com estes compostos, e os efeitos 

variam desde alterações comportamentais até a morte (BOTÍAS et al., 2016). Este enfoque se 

deve, principalmente, ao fato de que as abelhas são responsáveis pela polinização de diferentes 

culturas e pela suspeita de que os neonicotinóides podem ter alguma influência sobre o distúrbio 

de colapso das colônias, caracterizado pela redução das populações de abelhas em todo o mundo 

(VAN DER SLUIJS et al., 2013). Entretanto, nos últimos anos, estudos têm apontado que 

organismos aquáticos também estão susceptíveis à exposição por este composto. 

O impacto de pesticidas sobre organismos aquáticos depende de uma série de fatores 

ambientais, composição e estrutura da comunidade, além das propriedades físico-químicas 

apresentadas pelo composto, incluindo solubilidade em água, degradação e adsorção do solo. 

Neste aspecto, os neonicotinóides são agrotóxicos com elevado risco para o compartimento 

aquático, uma vez que possuem grande probabilidade de serem arrastados para corpos hídricos 

(HAYASAKA et al., 2012b; HERNÁNDEZ-MORENO et al., 2019). 

O imidacloprido (IMI), como principal representante do grupo, apresenta baixo 

coeficiente de partição octanol-água (Log Kow = 0,57 a 20 °C), alta solubilidade em água 

(0,61 g.L-1 a 20°C) e baixo coeficiente de adsorção (Log Koc = 2,19–2,90). Estas características 

fazem com que o IMI seja susceptível ao transporte, podendo atingir áreas adjacentes próximas 

às lavouras através do escoamento superficial e lixiviação após eventos de precipitação 

pluviométrica (ARMBRUST; PEELER, 2002; BATIKIAN et al., 2019; CHANDRAN et al., 

2018; HAYASAKA et al., 2012; HILTON; JARVIS; RICKETTS, 2016). Além disso, os 
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incipientes contidos na formulação dos produtos comerciais, como surfactantes, podem facilitar 

ainda mais o arraste do inseticida pelo escoamento superficial (GUPTA; GAJBHIYE; 

AGNIHOTRI, 2002). 

Outra via de entrada deste composto no ambiente aquático está associada a deposição 

atmosférica após a pulverização sobre as lavouras, ou ainda devido ao arraste de poeira 

contaminada para corpos hídricos próximos das áreas de cultivo (HAYASAKA et al., 2012b; 

PISA et al., 2015; RABY et al., 2018a). 

Na maioria dos países ainda há uma escassez de dados quanto ao monitoramento 

ambiental para neonicotinóides em águas superficiais. Embora estudos realizados em diferentes 

países têm reportado a presença de IMI em águas superficiais ao redor do mundo em 

concentrações que variaram de 0,001 a 320,0 μg.L-1, os procedimentos analíticos são ainda 

insuficientes para relatar as baixas concentrações conhecidas por causar danos aos 

invertebrados aquáticos (MORRISSEY et al., 2015). 

No Brasil, estudos têm apontado a presença do IMI na microbacia de Agudo-RS, onde 

existem áreas com plantações de fumo que utilizam este pesticida no combate a pragas. 

Bortoluzzi et al. (2006) encontraram concentrações entre 0,38 e 2,18 μg.L-1 de IMI em amostras 

de água superficial da microbacia coletadas em áreas próximas às plantações de fumo. 

Sequinatto et al. (2013), nos anos de 2005 e 2006, avaliaram a presença do inseticida na água 

de riachos e também em águas de poços artesianos utilizados pela comunidade local para 

abastecimento, onde encontraram 0,13 e 1,66 μg.L-1, respectivamente. Becker et al. (2009), por 

sua vez, encontraram valores entre 0,67 e 3,65 μg.L-1 em trechos com baixa e elevada atividade 

antrópica, respectivamente. 

Sposito et al. (2018) avaliaram a presença de imidacloprido em dois rios da bacia do 

rio Paraná, no estado do Mato Grosso do Sul e encontraram o composto em 33,3% das amostras 

coletadas no rio Dourados, em concentrações que variaram de 0,021 a 0,030 μg.L-1 e em 100% 

das amostras coletadas no rio Brilhante, com concentrações entre 0,016 e 0,054 μg.L-1. 

No reservatório de Passo Real, que constitui a bacia hidrográfica do rio Jacuí no Rio 

Grande do Sul, foram encontradas concentrações de IMI entre 0,02 e 0,04 μg.L-1. Este 

reservatório está localizado em uma área com intenso uso agrícola caracterizado pelo plantio 

de soja, trigo, milho e canola (DO AMARAL et al., 2018). 



31 
 

De acordo com Struger et al. (2017), a detecção de neonicotinóides em corpos hídricos 

está correlacionada aos usos registrados destes compostos. Tiametoxam e clotianidina estão 

correlacionados a culturas em fileira, o imidacloprido e o acetamiprido com hortaliças e estufas 

e o tiacloprido com produção de frutos. 

Os padrões de entrada de pesticidas consistem tipicamente em um curto período de 

alta concentração química, seguido por um declínio na concentração devido à diluição, 

degradação e destinação de parte destes compostos para o ar ou sedimentos (HAYASAKA et 

al., 2012b). Neste contexto, elevadas concentrações podem causar efeitos tóxicos agudos 

resultando em mortalidade de indivíduos dentro de uma comunidade (HAYASAKA et al., 

2012b). Por outro lado, em baixas concentrações, onde não são observados efeitos como 

mortalidade e imobilidade, estes compostos podem apresentar efeitos subletais, influenciando 

no desenvolvimento e reprodução de organismos aquáticos (VAN DIJK; VAN 

STAALDUINEN; VAN DER SLUIJS, 2013). 

Estudos têm apontado que a presença de IMI e outros neonicotinóides detectados em 

corpos hídricos está associada à redução da biodiversidade destes ambientes, afetando espécies 

e populações de animais não-alvo em águas superficiais contaminadas (BOTÍAS et al., 2016; 

CHANDRAN et al., 2018; MORRISSEY et al., 2015). 

Neste contexto, as avaliações ecotoxicológicas apresentam-se como uma importante 

ferramenta para compreensão dos efeitos tóxicos do IMI sobre os organismos em ecossistemas 

aquáticos. 

Em estudos ecotoxicológicos é recomendável que o efeito tóxico de uma amostra seja 

avaliado em mais de uma espécie representativa da biota aquática, de preferência pertencentes 

a níveis tróficos distintos. Deste modo, torna-se possível observar as diferenças de sensibilidade 

apresentadas por organismos de diferentes espécies frente aos compostos químicos (COSTA et 

al., 2008). 

Os próximos capítulos buscaram compreender os efeitos do IMI sobre a biota aquática 

de ecossistemas de água doce. Para isto foram utilizados ensaios ecotoxicológicos com 

diferentes abordagens onde foram avaliados os efeitos tóxicos nos seguintes organismos: a alga 

Raphidocelis subcapitata, o crustáceo Daphnia similis, o inseto Chironomus sancticaroli e os 

peixes Poecilia reticulata e Danio rerio (Figura 7). 
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Figura 7. Organismos selecionados para determinação da toxicidade do imidacloprido em organismos aquáticos 
(A) Raphidocelis subcapitata; (B) Daphnia similis, (C) Chironomus sancticaroli, (D) Poecilia reticulata e (E) 
Danio rerio. 

 

 
Fonte: (A, B e C) Próprio autor; (D) Slaboch (2004); e (E) Noren (2013). 

 

A alga Raphidocelis subcapitata (anteriormente Pseudokirchneriella subcapitata) 

(Figura 7A) é uma clorofícea de água doce que apresenta crescimento rápido, baixo custo de 

manutenção, fácil obtenção, elevado poder fotossintético e um aumento de biomassa 

relativamente alto. Seus fatores limitantes são luminosidade e aeração. Esta microalga apresenta 

elevada plasticidade em relação ao pH, apresentando capacidade de produção em águas 

naturais, mesmo existindo competição com outras espécies (ANSILAGO; OTTONELLI; 

CARVALHO, 2016). Estas características permitem que R. subcapitata seja utilizada em 

avaliações ecotoxicológicas para verificação da toxicidade, tanto de compostos químicos como 

de amostras ambientais. 

Daphnia spp. são crustáceos filtradores constituintes do zooplâncton de ambientes de 

água doce. Estes organismos pertencem à ordem Cladocera e são considerados consumidores 

primários de plâncton, além de servirem de alimento para invertebrados e vertebrados 

aquáticos. 

B A C 

D E 
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Em condições favoráveis, reproduzem-se assexuadamente por partenogênese, 

originando uma população constituída apenas por fêmeas geneticamente idênticas. Em 

condições desfavoráveis, como superpopulação, escassez de alimento ou mudanças na 

temperatura, ocorre a produção de machos, através da produção de efípios que são ovos 

resistentes ao ressecamento, congelamento e até pela passagem pelo trato gastrointestinal de 

peixes e outros animais (RUPPERT; BARNES, 1996). 

Este gênero possui grande importância em ecossistemas de água doce e é conhecido 

como um grupo de organismos modelo para avaliação de ecossistemas aquáticos nas últimas 

décadas. Estas espécies são sensíveis a várias substâncias e podem ser facilmente cultivadas em 

condições laboratoriais, por este motivo são considerados organismos-modelo muito úteis em 

estudos ecotoxicológicos (BOWNIK, 2017). Dentre as principais espécies do gênero Daphnia 

sp., utilizadas em estudos ecotoxicológicos, estão D. magna, D. pulex e D. similis, esta última 

apresentada na Figura 7B. 

Indivíduos da família Chironomidae são amplamente distribuídos em todo o mundo e 

são facilmente encontrados em ecossistemas de água doce. Estes organismos bentônicos 

desempenham um papel fundamental no processo de bioturbação na interface água-sedimento. 

Além disso, atuam na cadeia de detritos, ingerindo fragmentos orgânicos e micro-organismos 

associados, e na cadeia alimentar, se alimentando de pequenos organismos e servindo de 

alimento para outros insetos, peixes e aves aquáticas (CALLISTO et al., 2002). 

Chironomus spp. podem ser encontradas em ecossistemas aquáticos lênticos e lóticos 

enriquecidos de matéria orgânica (CANTEIRO; ALBERTONI, 2011) e apresentam tolerância 

a condições ambientais extremas, como variações de pH, temperatura, oxigênio dissolvido, 

salinidade, profundidade e forte movimentação de água. Devido ao curto ciclo de vida, fácil 

manutenção e manipulação em laboratório, estes organismos têm sido utilizados em programas 

de monitoramento da qualidade da água e do sedimento de corpos hídricos (FONSECA; 

ROCHA, 2004; SILVA et al., 2019). 

No Brasil, a espécie C. sancticaroli (Figura 7C), anteriormente C. xanthus, pode ser 

encontrada na região nordeste e sudeste. O desenvolvimento de metodologias para o cultivo 

desta espécie permitiu que estes organismos fossem mantidos em laboratório para realização de 

estudos ecotoxicológicos (FONSECA; ROCHA, 2004). 
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A espécie Poecilia reticulata (Figura 7D), que pertencente à ordem dos 

Cyprinodontiformes, é um pequeno peixe bentopelágico, não migratório, encontrado em uma 

ampla gama de habitats aquáticos da América do Sul. Os guppies, como também são 

conhecidos, apresentam dimorfismo sexual. As fêmeas são maiores e os machos apresentam 

pontos de coloração no corpo e nadadeiras. Esta espécie apresenta fertilização interna e as 

fêmeas são vivíparas (SHENOY, 2014). 

Este peixe é usado como uma ferramenta biológica para o controle de mosquitos, uma 

vez que sua dieta inclui larvas de insetos. Além disso, o P. reticulata é utilizado como indicador 

biológico em estudos ecotoxicológicos de diferentes compostos químicos, incluindo pesticidas 

(SHARBIDRE; METKARI; PATODE, 2011). 

O Danio rerio (Figura 7E), comumente chamado de zebrafish, é um pequeno peixe de 

água doce originário do sul da Ásia, com ampla distribuição na Índia, Bangladesh, Nepal, 

Myanmar e Paquistão. Recentemente, este organismo tem sido amplamente utilizado em 

diferentes estudos, uma vez que fornece informações sobre muitos aspectos da biologia, 

genética, toxicologia e doenças em vertebrados (SEGNER, 2009). 

A ampla utilização deste organismo em experimentos científicos também se deve a 

algumas características de seu ciclo reprodutivo e seu desenvolvimento, como o curto período 

de geração, grande número de ovos produzidos por acasalamento, fertilização externa e 

acessibilidade a todos os estágios de desenvolvimento (BRIGGS, 2002; STRÄHLE et al., 

2012). 

A utilização de mais de uma espécie em um estudo ecotoxicológico permite estimar 

com maior clareza o impacto de um contaminante no corpo hídrico e com isto auxiliar na 

preservação da biodiversidade de ecossistemas aquáticos (COSTA et al., 2008). 



35 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo buscou levantar informações sobre o atual panorama envolvendo 

os neonicotinóides, em especial o imidacloprido, seu principal representante, com enfoque nos 

seus efeitos sobre o ecossistema aquático. 

Os estudos indicam que para a maioria das espécies de insetos e de outros 

invertebrados que são susceptíveis a exposição a neonicotinóides em ecossistemas aquáticos, 

não há ainda informações disponíveis suficientes sobre os efeitos toxicológicos destes 

pesticidas na sua biologia. 

Neste contexto, as avaliações ecotoxicológicas dos inseticidas neonicotinóides 

utilizando organismos não-alvo permitem compreender os efeitos que estes compostos causam 

no ecossistema aquático, além de constituir uma importante ferramenta para promoção do 

controle, regulamentação e classificação destes agrotóxicos quanto a seu potencial de risco 

ambiental. Deste modo, quanto maior o conhecimento sobre os efeitos tóxicos que estes 

compostos causam sobre a biota de corpos hídricos torna-se mais fácil propor medidas que 

visem a proteção destes ambientes, bem como a mitigação destes impactos. 

Os capítulos a seguir, tiveram como objetivo avaliar a toxicidade do inseticida 

Galeão®, que leva o IMI como ingrediente ativo, sobre organismos não-alvo de diferentes níveis 

tróficos, a fim de melhor compreender os efeitos deste composto no ecossistema aquático. Para 

isto foram utilizados cinco organismos representativos da biota aquática: a alga 

Raphidocelis subcapitata, o crustáceo Daphnia similis, o inseto Chironomus sancticaroli e os 

peixes Poecilia reticulata e Danio rerio. 
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CAPÍTULO 2 

 

EFEITOS TÓXICOS AGUDOS E CRÔNICOS DO IMIDACLOPRIDO EM 

ORGANISMOS AQUÁTICOS NÃO-ALVO 

 

Resumo 

 

O imidacloprido (IMI) é um inseticida pertencente ao grupo dos neonicotinóides e é 

amplamente utilizado na agricultura devido a sua elevada eficiência no combate a insetos 

causadores de prejuízos a diferentes tipos de lavouras. Este pesticida tem sido encontrado em 

corpos hídricos em todo o mundo, o que despertou interesse da comunidade científica em tentar 

compreender os seus efeitos sobre a comunidade aquática. O presente capítulo discorre sobre 

os efeitos agudos e crônicos do IMI, em sua formulação comercial Galeão®, sobre organismos 

os aquáticos não-alvo: Raphidocelis subcapitata, Daphnia similis, Chironomus sancticaroli, 

Poecilia reticulata e Danio rerio. Considerando a concentração que causou efeito em 50% dos 

organismos, C. sancticaroli mostrou-se o organismo mais sensível para a avaliação do 

imidacloprido, enquanto R. subcapitata apresentou menor sensibilidade. Alterações 

comportamentais e na reprodução de D. similis foram observadas durante o período de 

exposição ao composto avaliado. Observou-se uma inibição da atividade enzimática de GST 

em todos os tratamentos com IMI para P. reticulata e apenas na maior concentração para 

D. rerio. A CAT apresentou diferença significativa para P. reticulata e a APX para D. rerio nas 

maiores concentrações testadas produto comercial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modelo agrícola mais adotado no mundo faz uso intenso de uma grande quantidade 

de agrotóxicos, muitas vezes utilizados de forma indiscriminada (MÖHRING; GABA; 

FINGER, 2019). Deste modo, áreas adjacentes, incluindo os ecossistemas aquáticos, podem 

tornar-se susceptíveis a contaminação por estes compostos, uma vez que os agrotóxicos podem 

atingir estes ambientes por meio do escoamento superficial, ou ainda devido a forma de 

aplicação do pesticida na lavoura (MORRISSEY et al., 2015; VIEIRA et al., 2019). 

Uma vez no ambiente aquático, após um determinado período de exposição, os efeitos 

tóxicos destes compostos podem se manifestar em diferentes níveis de organização, desde 

estruturas celulares até indivíduos, populações e comunidades (ZAGATTO; BERTOLETTI, 

2008). A biota aquática é particularmente susceptível aos pesticidas, pois diferente dos 

organismos terrestres, os organismos aquáticos não podem evitar a exposição ao locomover-se 

para áreas não contaminadas, principalmente quando pesticidas são solúveis em água (PISA et 

al., 2015). 

Estudos recentes têm detectado a presença do inseticida neonicotinóide imidacloprido, 

mesmo que em baixas concentrações, em águas superficiais ao redor do mundo (DEKNOCK 

et al., 2019; MORRISSEY et al., 2015). A presença deste composto em corpos hídricos aumenta 

a preocupação da comunidade científica sobre os possíveis efeitos que este composto pode 

causar sobre a biota aquática, uma vez que o seu consumo cresce a cada ano (ANDERSON; 

DUBETZ; PALACE, 2015; MORRISSEY et al., 2015). Além disso, este composto apresenta 

características que conferem a ele persistência no ambiente e susceptibilidade ao arraste até a 

coluna d’água, o que aumenta seu potencial poluidor (BATIKIAN et al., 2019; VAN DIJK; 

VAN STAALDUINEN; VAN DER SLUIJS, 2013). 

Embora seja classificado como um inseticida, e seu uso seja destinado a combater 

pragas em lavouras, existem evidências de que pesticidas neonicotinóides, em especial o 

imidacloprido, impactam negativamente a biota associada ao ecossistema aquático. Efeitos 

deletérios, como mortalidade, alterações comportamentais e reprodutivas, bem como no 

desenvolvimento, foram relatadas em trabalhos que avaliaram os efeitos do imidacloprido em 

organismos aquáticos não-alvo (MALEV et al., 2012; PESTANA et al., 2009a; QI et al., 2018). 
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Além disso, os neonicotinóides apresentam efeitos cumulativos, ou seja, mesmo que o 

organismo esteja exposto a concentrações subletais, após um longo período de exposição, os 

efeitos tornam-se significativos para espécies aquáticas, ou aquelas que apresentam algum 

estágio do seu ciclo de vida neste ambiente (VAN DIJK; VAN STAALDUINEN; VAN DER 

SLUIJS, 2013). 

Uma série de estudos tem demonstrado os efeitos do IMI sobre organismos terrestres 

(LI et al., 2019; VAN DER SLUIJS et al., 2013; WANG et al., 2019), porém, quando se trata 

do ambiente aquático, as informações ainda são escassas. As pesquisas com espécies aquáticas 

têm focado principalmente na avaliação dos efeitos tóxicos agudos em macroinvertebrados 

aquáticos, principalmente insetos, uma vez que estes seriam os organismos mais susceptíveis 

aos efeitos do IMI devido ao seu mecanismo de ação (BARMENTLO et al., 2018; MOHR et 

al., 2012; RABY et al., 2018b). Entretanto, para que se possa compreender os reais efeitos dos 

inseticidas neonicotinóides sobre um ecossistema aquático, outros grupos de organismos 

representativos destes ambientes devem ser considerados em sua avaliação (CHANDRAN et 

al., 2018). 

A partir do que foi apresentado, o presente capítulo buscou avaliar os efeitos tóxicos 

do imidacloprido sobre cinco organismos representativos da biota aquática, a alga 

Raphidocelis subcapitata, o crustáceo Daphnia similis, o inseto Chironomus sancticaroli e os 

peixes Poecilia reticulata e Danio rerio a partir da sobrevivência e das alterações na atividade 

enzimática de glutationa s-transferase (GST), catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX) por 

meio de ensaios laboratoriais utilizando a formulação comercial Galeão®. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Agrotóxico 

 

O imidacloprido (1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine) 

é um inseticida sistêmico pertencente ao grupo químico dos neonicotinóides. O produto 

comercial Galeão®, produzido pela Helm é disponibilizado na formulação granulado dispersível 

e possui em sua composição 70% (m/m) do Imidacloprido como ingrediente ativo e 30% (m/m) 

de outros ingredientes inertes, não informados na bula do produto. 

Para utilização deste composto nos ensaios ecotoxicológicos, previamente preparou-

se uma solução-estoque de 1,0 g.L-1 do produto comercial Galeão® com água destilada que foi 

mantida refrigerada 4°C e protegida da luminosidade até o preparo das diluições. A partir da 

solução-estoque foram preparadas as diluições para cada experimento. 

 

2.2 Cultivo de organismos 

 

2.2.1 Cultivo de Raphidocelis subcapitata 

 

A manutenção da cultura de Raphidocelis subcapitata foi realizada utilizando o meio 

de cultivo L. C. Oligo transferindo-se 100,0 μL de inóculo algal para 100,0 mL de meio. O 

procedimento foi realizado semanalmente para manter o suprimento e a qualidade das células. 

A manutenção e o cultivo da alga R. subcapitata seguem os procedimentos da norma 

NBR 12648 (ABNT, 2018). 

A transferência do inóculo, seja para manutenção da cultura ou para testes, é feita na 

fase exponencial de crescimento celular, de forma que a concentração inicial de algas esteja 

com, aproximadamente, 105 células . mL-1 no volume de 100 mL do meio ou amostra. A 

contagem das células é realizada em câmara de Neubauer sob microscopia óptica. 
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2.2.2 Cultivo de Daphnia similis 

 

Para o cultivo de D. similis foram utilizados cristalizadores de vidro contendo 1,6 L de 

meio MS (KEATING, 1965), com dureza e pH ajustados, onde foram adicionadas 45 fêmeas. 

Os cultivos foram separados por idades (1, 2 e 3 semanas) e mantidos em incubadoras a 

23 ± 2°C e foto período de 12-12 (claro-escuro). Para a alimentação dos organismos foi 

utilizada uma solução de 5,0 g.L-1 preparada a partir de Ração Tetramin®, levedura e solução 

de alga Raphidocelis subcapitata (5x105 células por organismo). Os procedimentos de cultivo 

e manutenção de D. similis foram baseados na norma NBR 12713/16 (ABNT, 2016). 

A manutenção da água de cultivo de D. similis foi realizada duas vezes por semana, 

sendo que uma vez por semana foi realizada a troca de idades, onde era iniciado um novo cultivo 

e descartado o mais antigo, de modo a manter um cultivo de cada idade (1, 2 e 3 semanas). O 

início dos novos cultivos foi feito com neonatos de D. similis com idade entre 8 e 24 horas de 

vida. 

 

2.2.3 Cultivo de Chironomus sancticaroli   

 

As larvas de C. sancticaroli foram mantidas em bandejas de plástico (45 x 35 x 6 cm), 

com estrutura de tela, para manter os adultos emergentes aprisionados. O fundo de cada bandeja 

foi preenchido com areia de granulometria menor que 0,6 mm para servir de substrato para as 

larvas. Foram adicionados 4 L de água proveniente de uma mina d’água, com dureza (40 a 

48 mg.L-1) e pH (7,0 a 7,6) ajustados. O procedimento de cultivo foi baseado em Fonseca e 

Rocha (2004). 

Os organismos receberam alimentação três vezes por semana, respeitando-se a 

proporção de 10,0 mL.L-1 de solução de ração Tetramin® (5,0 g.L-1). Os cultivos foram 

mantidos em sala com temperatura de 24±2°C, sob aeração constante e fotoperíodo de 12-12 

claro-escuro. 

Para obtenção de organismos para realização dos testes de toxicidade, retirou-se 

desovas depositadas nas paredes da bandeja e acondicionou-as em cristalizadores contendo 1 L 

de água de cultivo e 1,0 mL de suspensão da alga R. subcapitata. Os recipientes contendo as 
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desovas foram mantidos nas mesmas condições do cultivo. Após a eclosão da desova, cerca de 

48 horas após a postura, esperava-se que os organismos atingissem a idade para realização dos 

ensaios ecotoxicológicos, entre o 2° e 3° ínstar. 

 

2.3 Ensaios de toxicidade 

 

2.3.1 Teste de toxicidade com a alga Raphidocelis subcapitata 

 

O método para determinação da toxicidade crônica com a clorofícea 

Raphidocelis subcapitata foi realizado conforme a metodologia NBR 12.648/18. Este método 

permite avaliar os efeitos tóxicos da amostra sobre o crescimento de uma cultura específica de 

algas, em fase exponencial de crescimento. 

A cultura foi exposta ao inseticida neonicotinóide imidacloprido, em concentrações 

definidas a partir de ensaios preliminares (0,00 (controle), 1,0, 10,0, 100,0, 1.000,0 e 

10.000,0 mg.L-1), por 96 horas, à temperatura de 25 ± 2 °C, intensidade luminosa de 

54 μmol.fótons.m².s-1, agitação de 150 rpm e mantidos incubadora shaker com agitação orbital 

(Novatécnica NT712). 

Frascos Erlenmeyer de 250 mL foram utilizados como recipientes-teste, contendo um 

volume de 100 mL de amostra. O experimento foi realizado em triplicata. Ao final das 96 horas 

de exposição, adicionou-se 1,0 mL de solução de lugol para inibir o crescimento algal até a 

realização da contagem celular. 

A medida do crescimento algáceo final foi realizada através do método de contagem 

celular em câmara de Neubauer em microscópio óptico (Motic B3 Professional). A densidade 

de algas foi determinada nos controles, no início do ensaio e em todos os recipientes-teste ao 

final do ensaio. As densidades médias produzidas em 96 horas foram obtidas pela subtração 

das densidades finais pelas iniciais. 

Os resultados foram considerados válidos quando ao término do período de ensaio, o 

crescimento da densidade algácea média do controle fosse pelo menos 100 vezes superior à 

densidade inicial, para 96 horas de exposição, e o coeficiente de variação da densidade algácea 

das réplicas do controle, no término do ensaio, fosse menor ou igual a 20%. A taxa de inibição 
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do crescimento para cada concentração de IMI avaliada foi calculada em comparação com o 

controle. 

 

2.3.2 Testes de toxicidade com o crustáceo Daphnia similis 

 

Os testes de toxicidade aguda com o microcrustáceo Daphnia similis foram realizados 

conforme a norma NBR 12.713/16. Para determinação do efeito tóxico agudo foram testadas 

as seguintes concentrações 0,00 (controle), 3,125, 6,25, 12,5, 25,0, 50,0 e 100,0 mg.L-1. Estas 

concentrações foram definidas a partir de ensaios preliminares. 

Foram distribuídos 20 indivíduos, com idade entre 6 e 24 horas, em quatro réplicas 

com 5 organismos em cada. Os testes foram realizados em recipientes contendo no mínimo 

20 mL de amostra. Os organismos foram mantidos em câmaras incubadoras com fotoperíodo, 

sem alimentação, durante 48 horas a 20 ± 2 °C. 

A contagem dos organismos imóveis foi realizada nos tempos 24 e 48 horas de 

exposição, sendo considerados imóveis aqueles que não conseguiram nadar dentro de um 

intervalo de 15 segundos, após leve agitação do recipiente. Os ensaios foram realizados em 

triplicata. 

Os ensaios para verificação dos efeitos crônicos do IMI em D. similis foram 

desenvolvidos utilizando concentrações abaixo da CE10 obtida nos ensaios de toxicidade aguda, 

uma vez que seria avaliada a reprodução destes organismos. 

Para determinação dos efeitos crônicos, a metodologia utilizada se baseou na 

metodologia proposta pela norma OECD 211 (2012). Para cada concentração avaliada, 20 

neonatos com idade entre 6 e 24 horas foram divididos em 4 réplicas com 5 organismos cada. 

Cada réplica consistiu em um béquer de 50 mL contendo 25 mL de solução teste. O teste teve 

a duração de 21 dias e a cada 72 horas as soluções foram renovadas e oferecido aos organismos 

um concentrado de alga R. subcapitata como alimento (~106 células . mL-1) e alimento 

composto. 

As variáveis avaliadas no teste crônico foram mortalidade e reprodução. A mortalidade 

foi definida como a porcentagem de indivíduos mortos em cada um dos tratamentos avaliados 

(n = 20) e a reprodução foi definida como o número total de neonatos produzidos por fêmea 
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(n = 20). A contagem, tanto de indivíduos mortos como de neonatos, foi realizada a cada troca 

de soluções. 

 

2.3.3 Teste de toxicidade com larvas de Chironomus sancticaroli  

 

Os testes de toxicidade aguda avaliaram a imobilização das larvas de C. sancticaroli 

após um período de curta exposição aos pesticidas neonicotinóides em diferentes 

concentrações, conforme proposto pela norma OECD 235 (2011). 

Larvas de C. sancticaroli no primeiro ínstar foram colocadas em recipientes contendo 

pelo menos 2 mL de solução por organismo. O teste teve a duração de 48 horas e foi mantido 

sob condições de temperatura de 24±2 °C e fotoperíodo de 12-12 claro-escuro. A imobilidade 

dos organismos foi avaliada nos tempos 24 e 48 horas, sendo considerados imóveis aqueles que 

apresentavam-se imóveis dentro de um intervalo de 15 segundos, após leve agitação do 

recipiente. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

2.3.4 Teste de toxicidade com Poecilia reticulata e Danio rerio 

 

A determinação do efeito tóxico agudo do pesticida neonicotinóide imidacloprido 

(IMI) sobre D. rerio e P. reticulata se deu a partir da exposição destes organismos ao produto 

comercial Galeão® em diferentes concentrações (0,0 (controle), 30,0, 60,0, 120,0, 240,0 e 

480,0 mg.L-1).  

Para os experimentos foram utilizados indivíduos adultos machos de P. reticulata, com 

peso médio de 0,27±0,07 g, obtidos por doação do Instituto de Pesca do Polo Regional do Vale 

do Paraíba (APTA) e indivíduos adultos de D. rerio com peso médio de 0,59±0,06 g obtidos de 

um criadouro particular. 

O ensaio foi desenvolvido de acordo com Douglas et al. (1986). Os organismos 

(n = 10) foram distribuídos em 2 recipientes (5 organismos em cada) contendo 1 L da solução-

teste constituída por água de cultivo destes organismos e o composto avaliado. O teste teve a 

duração de 96 horas, mantido em condições de temperatura de 24±2 °C e fotoperíodo de 12-12 
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claro-escuro, sob constante aeração e sem alimentação. Durante o experimento, os organismos 

mortos foram contados e removidos dos recipientes diariamente. Os ensaios foram realizados 

em triplicata. 

Os ensaios utilizando P. reticulata e D. rerio foram aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais – CEUA do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e 

registrados com o n° 310/2018.  

 

2.4 Marcadores bioquímicos 

 

As alterações bioquímicas causadas pela exposição ao IMI foram avaliadas a partir da 

atividade enzimática de glutationa s-transferase (GST), catalase (CAT) e ascorbato peroxidase 

(APX). 

Após os ensaios de toxicidade para determinação do efeito agudo do IMI, dois 

organismos de cada concentração avaliada foram selecionados aleatoriamente e sacrificados 

através do congelamento em freezer. Após a constatação da morte destes organismos, os 

mesmos foram macerados a fim de se obter um homogenato, que em seguida foi diluído em 

tampão fosfato (pH 7,4) (1:9, m/v). As amostras foram centrifugadas a 2000 g durante 20 

minutos a 4 °C e o sobrenadante armazenado em freezer -20°C até a realização das análises 

para verificação da atividade enzimática. 

 

2.4.1 Determinação de proteínas 

 

Para determinação da atividade enzimática das enzimas responsáveis pela 

detoxificação de xenobióticos foram determinadas as concentrações de proteína dos 

homogenatos pelo método de Bradford (1976), usando a albumina sérica bovina como padrão. 

Os ensaios foram feitos em triplicata e os resultados foram expressos em mg.mL-1. 
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2.4.2 Glutationa s-transferase (GST) 

 

A atividade da enzima glutationa s-transferase (GST) foi determinada a partir do 

método proposto por Habig et al. (1974), com adaptações. Como substrato foi utilizado o 1-

cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB), preparado em metanol. O ensaio foi conduzido em 

triplicata, utilizando tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 6,5), EDTA 1,0 mM, glutationa 

reduzida (GSH) 9,5 mM, CDNB 1,0 mM e 10,0 µL da amostra. 

Para a realização do ensaio, foram utilizadas as alíquotas de 500 µL de solução 

composta por GSH e CDNB, 500 µL de tampão fosfato e 10 µL da amostra. As leituras foram 

realizadas em cubeta de quartzo de 1 cm de caminho óptico e levadas a leitura em 

espectrofotômetro UV/Vis (Dynamica, modelo Halo DB-20, feixe duplo) a 340 nm durante 5 

minutos para monitoramento da conjugação do substrato com a glutationa. 

A formação do produto conjugado S-2,4-dinitrofenil glutationa foi monitorado pelo 

aumento na absorbância a 340nm contra o branco. O coeficiente de extinção molar usado para 

o CDNB foi de 9,6 mM-1 cm-1. A atividade foi expressa pela quantidade de enzima catalisando 

a formação de 1,0 nmol de S-2,4-dinitrofenil glutationa.min-1.mg proteína-1. 

 

2.4.3 Catalase (CAT) 

 

A determinação da catalase (CAT) foi realizada a partir do método proposto por 

Aebi (1984). Em uma cubeta de quartzo foram adicionados 1,0 mL de solução composta por 

tampão fosfato de potássio 10 mM (pH 7,0) e 2,0 mM de H2O2, e 10,0 µL da amostra. A leitura 

se deu por 3 minutos a 240 nm em espectrofotômetro UV/Vis (Dynamica, modelo Halo DB-

20, feixe duplo), no qual foi monitorado o declínio de absorbância por consumo de H2O2. A 

atividade enzimática foi expressa pelo consumo de 1 mmol de H2O2. min-1.mg proteína-1. Foi 

utilizado para o cálculo, o coeficiente de extinção 40 mM-1cm-1 do H2O2. 
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2.4.4 Ascorbato peroxidase (APX) 

 

A atividade da enzima ascorbato peroxidase (APX) foi determinada a partir da 

metodologia proposta por Nakano e Asada (1981), com adaptações. Adicionou-se em um 

cubeta de quartzo 1 mL da solução composta por tampão fosfato de potássio (50 mM pH 7,0), 

ácido ascórbico (0,5 mM) e peróxido de hidrogênio 0,1 mM. Determinou-se a atividade desta 

enzima pelo decréscimo na absorbância a 290 nm durante 2 minutos em espectrofotômetro 

UV/Vis (Dynamica, modelo Halo DB-20, feixe duplo), utilizando o coeficiente de extinção 

2,9 mM-1.cm-1. A atividade enzimática foi expressa em U mg-1, a qual foi avaliada pelo 

consumo de ascorbato e variação de 0,1 na absorbância min-1.mg proteína-1. 

 

2.5 Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram conduzidas de modo a comparar os resultados obtidos 

no grupo controle com os resultados obtidos nos tratamentos com o IMI. Para isto, foram 

utilizados os testes t de Student ou Kruskal Wallis após a classificação dos dados como 

paramétricos ou não paramétricos, respectivamente. O software MINITAB 19 foi utilizado para 

a avaliação estatística. 

A determinação das concentrações que causam efeito tóxico sobre os organismos 

testados foi realizada a partir do teste de Fisher, utilizando o software Toxstat 3.0. 

As concentrações que causam efeito tóxico em 50% dos organismos (CI/CE/CL50) 

foram obtidas a partir da análise de probitos utilizando o software MINITAB 19. Para esta 

análise foi fornecido o limite de confiança de 95%. 

Para avaliação dos efeitos tóxicos crônicos sobre o crescimento da biomassa de 

R. subcapitata e a reprodução de D. similis, os valores obtidos ao final dos testes foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA One-way) seguida pelo teste de Tukey. Estas 

análises foram realizadas utilizando o software MINITAB 19 e foi fornecido o limite de 

confiança de 95%. 

A diferença entre as atividades enzimáticas de GST, CAT e APX para cada um dos 

tratamentos com IMI e o grupo controle foram avaliadas a partir da análise de variância 
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(ANOVA One-way) seguida pelo teste de Tukey, utilizando o software MINITAB 19. Para esta 

análise foi fornecido o limite de confiança de 95%. 
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3 RESULTADOS 

 

Os parâmetros obtidos a partir dos testes de toxicidade aguda e crônica para cada um 

dos organismos testados, bem como as concentrações do produto comercial e do ingrediente 

ativo imidacloprido, calculadas a partir da proporção % (m/m) do composto no produto 

comercial, estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Parâmetros de toxicidade obtidos a partir da realização dos ensaios de toxicidade aguda e crônica com 
Raphidocelis subcapitata, Daphnia similis e Chironomus sancticaroli utilizando o produto comercial Galeão e a 
concentração do ingrediente ativo imidacloprido (IMI) baseado na % (m/m) do produto comercial. Valores 
apresentados em mg.L-1. 

Organismo Exposição Composto CENO CEO CI/CL/CE50 

Raphidocelis 

subcapitata 
Crônica 

Galeão 10,0 100,0 
806,0 

(707,0 – 931,0) 

IMI 7,00 70,0 
564,20 

(494,9 – 651,7) 

Daphnia 

similis 

Aguda 
Galeão 6,25 12,50 

29,44 
(23,74 – 37,28) 

IMI 4,38 8,75 
20,61 

(16,62 – 26,10) 

Crônica 
Galeão 2,5 5,0 - 

IMI 1,75 3,5 - 

Chironomus 

sancticaroli 
Aguda 

Galeão 0,000625 0,00125 
0,00152 

(0,00142-0,00163) 

IMI 0,00044 0,00088 
0,00105 

(0,00098-0,00112) 

Poecilia 

reticulata 
Aguda 

Galeão 60,0 120,0 
122,65 

(113,36-133,81) 

IMI 42,0 84,0 
85,86 

(79,35-93,67) 

Danio rerio Aguda 
Galeão 120,0 240,0 

242,41 
(221,94-282,88) 

IMI 84,0 168,0 
167,69 

(155,36-198,02) 
Legenda: CENO: Concentração de efeito não observado; CEO: Concentração de efeito observado; CI50: 
Concentração que causa inibição de 50% do crescimento; CE50: Concentração que causa efeito efetivo em 50% 
dos organismos; CL50: Concentração que causa inibição de 50% do crescimento. 

Fonte: Próprio autor. 
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3.1 Efeito tóxico em Raphidocelis subcapitata 

 

A partir da exposição de 96 horas ao pesticida imidacloprido foi possível observar uma 

redução na produção de biomassa algal. A maior concentração avaliada (10.000,0 mg.L-1) não 

apresentou crescimento algal, mas sim uma redução de 57,3% no número de células.mL-1 em 

relação ao inóculo inicial (Figura 8). 

A concentração que causou inibição de 50% da biomassa algal (CI50) foi determinada 

em 806,0 mg.L-1 com limite inferior e superior de 707,0 e 931,0 mg.L-1, respectivamente. 

Considerando as concentrações avaliadas, as taxas de inibição do crescimento variaram de 0,21 

a 104,14%. Além disso, os resultados foram submetidos ao teste de Fisher (p < 0,05) que 

indicou diferença estatística significativa nas concentrações a partir de 100,0 mg.L-1 (Figura 8). 

 

Figura 8. Densidade de células de Raphidocelis subcapitata produzidas após 96 horas de exposição ao inseticida 
Galeão® que possui o imidacloprido como ingrediente ativo. O asterisco (*) indica diferença estatística 
significativa em relação ao controle (p < 0,05) segundo teste de Fisher. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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3.2 Efeito tóxico em Daphnia similis  

 

O pH de cada tratamento foi avaliado no início e no final dos testes de toxicidade com 

D. similis e apresentaram valores médios de 6,6 ± 0,17 e 6,5 ± 0,18, respectivamente. Os valores 

de pH obtidos no início e no fim dos ensaios não apresentaram diferença estatística significativa 

(p < 0,05). A temperatura ao longo de todo o teste foi mantida em 23 ± 2°C. Além disso, não 

foi observada a presença de efípios nos tratamentos avaliados. 

A partir dos resultados obtidos foi possível determinar a concentração que causa efeito 

tóxico agudo em 50% dos organismos (CE50-48h) em 29,44 ± 20,11 mg.L-1. Os ensaios 

apresentaram 0,0% de mortalidade no grupo controle. Os resultados foram submetidos ao teste 

de Fisher que indicou efeito tóxico agudo para D. similis em concentrações a partir de 

50,0 mg.L-1 após 24 horas de exposição ao composto e 12,5 mg.L-1 após 48 horas de exposição 

(Figura 9). 

 

Figura 9. Efeito tóxico agudo em Daphnia similis após 24 e 48 horas de exposição ao produto comercial Galeão 
que leva o imidacloprido como ingrediente ativo. O asterisco (*) indica diferença estatística significativa em 
relação ao controle (p < 0,05) segundo teste de Fisher. 

  
Fonte: Próprio autor. 
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Após 24 horas de exposição à maior concentração (100,0 mg.L-1), observou-se 

mortalidade/imobilidade média de 65% dos organismos. Os indivíduos que permaneceram 

vivos nesta concentração tiveram a capacidade natatória reduzida e permaneceram no fundo do 

recipiente-teste movendo-se em pequenos círculos durante 15 segundos após leve agitação 

(Figura 10), diferindo-se do grupo controle que apresentavam maior movimentação, nado 

aleatório e alcançavam diferentes níveis da coluna d’água. 

 

Figura 10. Representação do comportamento apresentado por Daphnia similis após 24 horas de exposição à 
concentração de 100,0 mg.L-1 de imidacloprido. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para avaliação do efeito crônico do IMI sobre D. similis, foram definidas 

concentrações abaixo de 10,0 mg.L-1. O pH inicial e final em cada uma das trocas de soluções 

foi registrado. O pH inicial das soluções teste foi mantido em 6,7 ± 0,4. Enquanto o pH final 

apresentou média de 6,75 ± 0,8. A temperatura ao longo de todo o teste foi mantida em 23 ± 2°C 

e não foram observados efípios nos tratamentos avaliados. 

Os resultados referentes a mortalidade e a produção de neonatos por D. similis durante 

o teste de toxicidade crônica estão apresentados na Tabela 5. Ao final do ensaio crônico, a 

sobrevivência do grupo controle (0,0 mg.L-1) foi de 80%. As concentrações 10,0 e 5,0 mg.L-1 

apresentaram 100% de mortalidade nos tempos 216 e 288 horas, respectivamente. Quanto a 

produção de neonatos, a maior concentração avaliada (10,0 mg.L-1) não obteve neonatos 

produzidos até 216 horas onde ocorreu mortalidade de 100% das fêmeas de D. similis. O 

controle, por sua vez, apresentou a maior produção de neonatos (n = 166) e maior média de 

neonatos por fêmea (n = 8,30). 
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Tabela 5. Dados de sobrevivência e reprodução de Daphnia similis referentes às concentrações avaliadas (0,0 
(controle), 0,3125, 0,625, 1,25, 2,5, 5,0 e 10,0 mg.L-1) obtidos ao final do ensaio de exposição crônica (21 dias) 
ao imidacloprido. 

Concentração 
(mg.L-1) 

Mortalidade 
(%) 

Total de neonatos 
produzidos 

Média total de neonatos 
/fêmea ± DP 

0,0 (controle) 20 166 8,30 ± 1,89 
0,3125 70 17 0,85 ± 0,30 
0,625 45 18 0,90 ± 0,28 
1,25 65 41 2,05 ± 0,40 
2,5 90 62 3,10 ± 2,78 
5,0 100 2 0,10 ± 0,03 

10,0 100 0 0,00 ± 0,00 

Fonte: Próprio autor. 

 

A partir dos resultados de mortalidade obtidos ao longo do ensaio calculou-se a CE50 

para cada um dos tempos avaliados (Figura 11), onde foi possível observar uma redução no 

valor de CE50 ao longo do período de exposição ao IMI no ensaio de toxicidade crônica. 

 

Figura 11. Concentração letal a 50% (CL50) dos organismos em cada tempo avaliado (72, 144, 216, 288, 360, 432 
e 504 horas após o início dos ensaios) (p < 0,05). 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.3 Efeito tóxico em Chironomus sancticaroli  

 

A partir dos testes de toxicidade com C. sancticaroli foi observada a 

imobilidade/mortalidade dos indivíduos após 24 e 48 horas de exposição ao neonicotinóide 

imidacloprido. Os resultados foram submetidos ao teste de Fisher que indicou efeito tóxico 

agudo para C. sancticaroli em concentrações a partir de 2,5 µg.L-1 após 24 horas de exposição 

ao composto e 1,25 mg.L-1 após 48 horas de exposição (Figura 12). A CE50-48h foi determinada 

em 1,5 µg.L-1 (Tabela 4). 

 

Figura 12. Efeito tóxico agudo em Chironomus sancticaroli após 24 e 48 horas de exposição ao produto comercial 
Galeão que leva o imidacloprido como ingrediente ativo. O asterisco (*) indica diferença estatística significativa 
em relação ao controle (p < 0,05) segundo teste de Fisher. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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3.4 Efeito tóxico em Poecilia reticulata  e Danio rerio 

 

A CL50 do IMI em D. rerio foi estimada em 242,41 mg.L-1 com limite inferior e 

superior estimados em 221,94 e 282,88 mg.L-1, respectivamente. A CL50 para P. reticulata foi 

estimada em 122,65 mg.L-1 (113,36-133,81) (Tabela 4). 

De acordo com o teste de Fisher (p < 0,05), o efeito tóxico agudo do IMI em D. rerio 

foi observado nas concentrações acima de 240,0 mg.L-1, as quais mostraram-se diferentes 

significativamente em relação ao controle. O efeito tóxico em P. reticulata foi observado a 

partir de 120,0 mg.L-1 (Figura 13). 

 

Figura 13. Mortalidade de Danio rerio e Poecilia reticulata após exposição de 96 horas ao produto comercial 
Galeão que leva o imidacloprido como ingrediente ativo. O asterisco (*) indica diferença estatística significativa 
em relação ao controle (p < 0,05) segundo teste de Fisher. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A partir das análises de atividade enzimática de GST em D. rerio foi possível observar 

que os valores obtidos não apresentaram diferença estatística significativa em relação ao 

controle (p < 0,05), exceto na concentração de 480,0 mg.L-1, na qual foi observada uma redução 

(Figura 14A). 
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Nos ensaios com P. reticulata, todos os valores estiveram abaixo do observado no 

grupo controle e foram significativamente diferentes (Figura 14B). Além disso, P. reticulata 

apresentou valores de atividade de GST maiores quando comparados aos de D. rerio. Como 

exemplo, o grupo controle de P. reticulata apresentou atividade de 1458,7 mmol.min-1.mg 

proteína-1 enquanto D. rerio atingiu 46,4 mmol.min-1.mg proteína-1. 

 

Figura 14. Atividade de GST em Danio rerio (A) e Poecilia reticula (B) após 96 horas de exposição ao 
imidacloprido. Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

A atividade da CAT após exposição do D. rerio ao IMI manteve-se abaixo do grupo 

controle, exceto pela concentração de 240,0 mg.L-1 que apresentou um aumento na atividade 

desta enzima. Entretanto, de acordo com as análises estatísticas, nenhum tratamento com IMI 

apresentou diferença estatística significativa (p < 0,05) quando comparado ao grupo controle 

(Figura 15A). 

Diferentemente, nos ensaios com P. reticulata, a CAT apresentou valores maiores que 

o grupo controle em todos os tratamentos, porém, diferença estatística significativa (p < 0,05) 

foi observada somente no tratamento de 240,0 mg.L-1 (Figura 15 B). 

A atividade da CAT foi mais expressa em D. rerio do que em P. reticulata. O menor 

valor médio obtido por D. rerio (3,26 mmol.min-1.mg proteína-1) foi 7 vezes maior que o maior 

valor médio obtido por P. reticulata (0,46 mmol.min-1.mg proteína-1). 
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Figura 15. Atividade de catalase (CAT) em D. rerio (A) e Poecilia reticulata (B) após 96 horas de exposição ao 
imidacloprido. Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

  
Fonte: Próprio autor. 

 

Em relação à atividade da enzima ascorbato peroxidase (APX), os resultados obtidos 

com D. rerio demonstraram que somente os tratamentos de 60,0 e 480,0 mg.L-1 foram 

significativamente diferentes do grupo controle (Figura 16A). Os resultados obtidos com 

P. reticulata apresentaram diferença estatística significativa nos grupos 120,0 e 240,0 mg.L-1 

em relação ao controle (Figura 16B). 

 

Figura 16. Atividade de APX em D. rerio (A) P. reticulata (B) após 96 horas de exposição ao imidacloprido. 
Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

  

Fonte: Próprio autor. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A contaminação por pesticidas em corpos hídricos representa um sério risco à 

manutenção do equilíbrio destes ecossistemas. O imidacloprido, por ser um inseticida, pode 

representar um sério risco aos insetos aquáticos ou ainda aqueles insetos que possuem parte do 

ciclo de vida neste ambiente. Entretanto, outros organismos aquáticos também podem ser 

afetados dependendo das concentrações deste composto presentes na coluna d’água. 

Malev et al. (2012) avaliaram a toxicidade do produto Confidor® e de seu princípio 

ativo imidacloprido sobre o crescimento da alga Desmodesmus subspicatus. O efeito inibitório 

foi observado apenas no tratamento utilizando o produto comercial, com inibição entre 27,9 e 

49,72%, nas concentrações de 127,8 e 255,6 mg.L-1. Os autores atribuem a toxicidade aos co-

formulantes utilizados na composição do produto comercial. 

Assim como no trabalho anterior, Tišler et al. (2009) também utilizou a alga 

D. subspicatus e obtiveram CI50 de 389,0 mg.L-1 após 72 horas de exposição ao imidacloprido. 

Os autores observaram que a toxicidade foi maior do Confidor® quando comparado ao 

ingrediente ativo e atribuíram esta toxicidade mais elevada aos solventes presentes na 

formulação do produto. 

No presente estudo, a CI50 do produto comercial Galeão® foi determinada em 

806,0 mg.L-1, porém o efeito inibitório pôde ser observado nas concentrações acima de 

100,0 mg.L-1, devido a diferença estatística significativa indicada pelo teste de Fisher. 

Os resultados obtidos demonstram que o imidacloprido é pouco tóxico para 

R. subcapitata. Devido ao mecanismo de ação do IMI atuar sobre o sistema nervoso, não é 

esperado o efeito tóxico em organismos fotossintéticos em baixas concentrações, porém em 

elevadas concentrações no ambiente, como no caso de um derramamento acidental, o 

crescimento de sua biomassa poderia ser comprometido. 

Yeh e Chen (2006) avaliaram a toxicidade de sete pesticidas (parathion, dichlorvos, 

malathion, fenthion, atrazine, 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid e pentachrolorophenol) 

sobre R. subcapitata e encontraram valores de CE50 maiores quando comparado a outros 

organismos, como o crustáceo Daphnia magna e o peixe Oncorhynchus mykiss, demonstrando 

ser menos sensível aos efeitos destes compostos. 
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No presente estudo, esta diferença de sensibilidade também foi observada, onde 

R. subcapitata mostrou-se menos sensível quando comparado aos organismos D. similis, 

P. reticulata, D. rerio e principalmente a C. sancticaroli. 

Espécies do gênero Daphnia sp. são comumente utilizadas em estudos que visam 

compreender os efeitos tóxicos de compostos químicos. Alguns trabalhos avaliaram os efeitos 

do imidacloprido sobre dafinídeos usando tanto formulações comerciais como seu padrão 

analítico. 

Tišler et al. (2009) avaliaram os efeitos agudos causados pelo produto comercial 

Confidor® que também leva o IMI como ingrediente ativo. Os autores determinaram a CE50-48h 

em 56,6 mg.L-1 para D. magna. Hayasaka et al. (2012) determinaram a CE50-48h em 43,27 mg.L-

1 para D. magna (34,30-53,59 mg.L-1) após exposição ao produto comercial Admire®. Neste 

mesmo trabalho, os autores avaliaram os efeitos em D. pulex e obtiveram a CE50-48h de 

36,87 mg.L-1 (28,40-48,11 mg.L-1). Qi et al. (2018), por sua vez, avaliaram os efeitos tóxicos 

agudos do ingrediente ativo IMI com 97% de pureza sobre D. magna e determinaram a CE50 

de 16,5 mg.L-1 (12,76-21,82 mg.L-1). 

Os valores de CE50 encontrados pelos autores supracitados que utilizaram formulações 

comerciais estão acima do observado no presente estudo. Esta diferença está associada a 

diferença de sensibilidade entre as espécies de Daphnia sp. e também ao fato de que os produtos 

utilizados por eles possuíam uma menor concentração de IMI em sua composição, ambos 

apresentam 20% do ingrediente ativo. Não foram encontrados na literatura trabalhos que 

avaliaram a toxicidade de produtos que levam o imidacloprido em sua composição sobre 

D. similis. 

Considerando os trabalhos encontrados na literatura que utilizaram D. magna para 

avaliação do efeito agudo do IMI, foi possível observar que o composto em sua versão com 

elevado grau de pureza mostrou-se mais tóxico que as versões comerciais, o que demonstra o 

potencial tóxico deste composto. 

Daphnia magna é a espécie utilizada em testes de toxicidade menos sensível para 

avaliação da toxicidade aguda e crônica de neonicotinóides quando comparada a outras espécies 

de invertebrados utilizadas em ensaios ecotoxicológicos. Em alguns estudos, D. magna 

apresentou valores de duas a três vezes maiores que a maioria das outras espécies de 

invertebrados aquáticos (MORRISSEY et al., 2015; PISA et al., 2015). 
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De acordo com Dantas-Silva e Dantas (2013), organismos zooplanctônicos, como 

Daphnia sp., apresentam sensibilidade a diferentes tipos de impactos ambientais em corpos 

hídricos que podem afetar significativamente a composição e diversidade de espécies em uma 

comunidade. Do ponto de vista ecológico, estas alterações impactam diretamente a dinâmica 

do ecossistema, uma vez que estes organismos constituem um grupo de grande importância 

para a cadeia trófica destes ambientes, os denominados consumidores primários. 

Métodos convencionais de avaliação da toxicidade focam na determinação da 

concentração que causa efeito em 50% dos organismos (CE50). Entretanto, impactos 

significativos podem ocorrer em concentrações abaixo desta concentração, como alteração da 

função motora e efeitos no desenvolvimento e reprodução (ZEIN et al., 2014). A compreensão 

dos efeitos letais e subletais que uma substância pode causar em determinados organismos 

permite construir um panorama mais realista do que ocorre no ambiente natural a longo prazo 

(VAN DIJK; VAN STAALDUINEN; VAN DER SLUIJS, 2013). 

O ensaio crônico com D. similis permitiu avaliar tanto a reprodução como a 

mortalidade ao longo dos 21 dias de experimento quando submetidas a baixas concentrações 

do imidacloprido. A partir deste experimento foi possível observar uma diferença estatística 

significativa entre o número de neonatos produzidos pelas fêmeas do controle e os tratamentos 

com concentrações acima de 5,0 mg.L-1 do produto. Raby et al. (2018) também observaram 

diferença estatística significativa na reprodução de D. magna em concentrações de IMI acima 

de 12,25 mg.L-1. 

Além da reprodução, o teste crônico permitiu observar como o tempo de exposição é 

um aspecto relevante na avaliação da toxicidade. Baixas concentrações causaram mortalidade 

em organismos de D. similis quando expostos por um longo período ao IMI. Ao final dos 21 

dias (t = 504 horas) de teste foi possível determinar a CE50 de 0,55 mg.L-1 (Figura 11). 

Com exceção de eventos acidentais, normalmente ambientes aquáticos apresentam 

baixas concentrações de pesticidas na coluna d’água. Embora estas concentrações não causem 

efeitos agudos, impactos significativos podem ocorrer a nível populacional quando estes 

organismos são expostos por longos períodos, refletindo assim na comunidade como um todo 

(VAN DIJK; VAN STAALDUINEN; VAN DER SLUIJS, 2013). 

No presente estudo, além dos efeitos na produção de neonatos, alterações 

comportamentais também foram observadas. A alteração de comportamento foi observada na 
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maior concentração testada no ensaio agudo (100,0 mg.L-1) após 24 horas de exposição ao IMI, 

onde os organismos apresentaram a capacidade natatória alterada. De acordo com Bownik 

(2017), tanto a incapacidade de se locomover verticalmente na coluna d’água como o 

comportamento de girar em pequenos círculos pode estar associado a perda da capacidade do 

controle corporal como resultado de alterações neurológicas. Este fenômeno pode estar 

associado ao mecanismo de ação do IMI, uma vez que ele atua diretamente sobre o sistema 

nervoso central, como agonista dos receptores de acetilcolina, responsáveis pelos impulsos 

nervosos em células musculares. 

Zein et al. (2014) ao avaliarem o comportamento de D. pulex após exposição ao IMI 

observaram diferença estatística significativa na distância percorrida em concentrações acima 

de 256 µM, onde os indivíduos expostos apresentaram maior distância cumulativa ao final de 

90 minutos de ensaio. 

Os efeitos comportamentais observados em Daphnia sp. permitem estimar os possíveis 

efeitos em outros organismos aquáticos expostos às baixas concentrações destes compostos em 

condições naturais. Do ponto de vista ecológico, os efeitos de poluentes podem ter impactos a 

nível populacional resultando na incapacidade de garantir parceiro e alimento, bem como uma 

maior susceptibilidade à predação (ZEIN et al., 2014). Devido à sua grande relevância a nível 

ecossistêmico, alterações estruturais da comunidade zooplanctônica podem ser o primeiro passo 

para detectar mudanças em grande escala na dinâmica de um ecossistema aquático 

consequentes da contaminação (DANTAS-SILVA; DANTAS, 2013). 

Diferentes espécies do gênero Chironomus sp. foram utilizadas em estudos a fim de 

avaliar a sensibilidade destes organismos ao IMI. 

Alguns trabalhos avaliaram o efeito tóxico agudo do IMI utilizando organismos da 

espécie Chironomus riparius. Chandran et al. (2018) determinaram a CL50 de 31,5 μg.L-1 (15,1 

- 75,9 μg.L-1) após 24 horas de exposição deste organismo ao composto. Ao avaliarem o 

crescimento das larvas após 10 dias sob concentrações mais baixas, determinaram a CEO de 

0,625 μg.L-1. Pestana et al. (2009) avaliando o efeito do produto comercial Confidor® 

determinaram a CE50 de 12,94 μg.L-1 (9,74 - 18,22) após 96 horas de exposição ao produto. 

Stoughton et al. (2008) utilizaram a espécies Chironomus tentans para a avaliação dos 

efeitos do IMI (99,2% de pureza) e do produto comercial Admire® sobre este organismo, após 

96 horas de exposição, e determinaram a CL50 em 5,75 e 5,40 μg.L-1, respectivamente. 
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Raby et al. (2018b), por sua vez, utilizaram o organismo Chironomus dilutus para a 

avaliação do efeito tóxico agudo do ingrediente ativo IMI com 99,8% de pureza e determinaram 

a CL50 em 1,7 μg.L-1 (0,7 – 2,7), após 96 horas de exposição. 

No presente estudo, foi determinada a CL50 de 1,5 µg.L-1 para C. sancticaroli. 

Entretanto, o efeito tóxico agudo pode ser observado em concentrações a partir de 1,25 µg.L-1 

do agrotóxico Galeão®, ou 0,875 µg.L-1 do IMI, se considerarmos a proporção de ingrediente 

ativo presente no produto comercial. 

De acordo com Morrissey et al. (2015), concentrações de até 320,0 μg.L-1 de IMI têm 

sido encontradas em águas superficiais ao redor do mundo. 

As baixas concentrações do IMI em corpos hídricos oferecem riscos à sobrevivência 

em populações do gênero Chironomus sp. Do ponto de vista ecológico, os impactos causados 

nas populações deste grupo refletiriam em todo o ecossistema, uma vez que estes organismos 

desempenham um papel fundamental tanto na cadeia trófica, como na ciclagem de nutrientes 

em corpos hídricos (SILVA et al., 2019). Os invertebrados aquáticos são componentes 

extremamente importantes destes ecossistemas, desempenhando o papel de detritívoros, 

herbívoros, parasitas e predadores. Além disso, eles oferecem boa parte do alimento para 

vertebrados associados a estes sistemas (PISA et al., 2015). 

Deste modo, devido a sua relevância ecológica e considerando os valores de CL50 

encontradas neste estudo, é possível sugerir que o organismo C. sancticaroli possa ser utilizado 

em ensaios laboratoriais para a avaliação do efeito tóxico e monitoramento do IMI em amostras 

de água e sedimento de corpos hídricos contaminados pelo inseticida. 

Considerando os peixes avaliados no presente estudo P. reticulata apresentou maior 

sensibilidade ao IMI após exposição aguda de 96 horas, quando comparado ao D. rerio. Além 

disso, P. reticulata apresentou a menor concentração de efeito observado (CEO). Na literatura 

é possível encontrar trabalhos que demonstram a sensibilidade de diferentes espécies de peixes 

ao IMI. 

Xia et al. (2016) avaliaram o efeito agudo do ingrediente ativo IMI em organismos 

adultos da espécie Misgurnus anguilicaudatus. Ao final do experimento de 96 horas, os autores 

obtiveram a CL50 de 145,8 mg.L-1. 
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Tišler et al. (2009) avaliaram o efeito do produto comercial Confidor® em D. rerio e 

determinaram CL50 em 214,0 mg.L-1, com limite inferior e superior de 202,0 e 230,0 mg.L-1, 

respectivamente. 

Wu et al. (2018) utilizaram diferentes estágios do ciclo de vida de D. rerio para 

avaliação dos efeitos do IMI. Segundo os autores, a fase juvenil mostrou-se mais sensível ao 

imidacloprido com CL50 determinada em 26,39 mg.L-1 (19,04-38,01), seguido pela fase adulta 

(76,08 mg.L-1), fase embrionária (121,6 mg.L-1) e fase larval (128,9 mg.L-1). 

Em experimentos que avaliaram os efeitos do IMI em embriões de D. rerio e Oryzias 

latipes, Vignet et al. (2019) observaram maior sensibilidade nos embriões de O. latipes, os quais 

apresentaram anomalias em seu desenvolvimento como lordose, escoliose, hemorragia e 

deformidades no crânio, em concentrações abaixo de 2000,0 µg.L-1. 

Considerando que os trabalhos encontrados na literatura utilizaram tanto o ingrediente 

ativo do IMI quanto as formulações comerciais, tais como Confidor® e Galeão®, e que ambos 

atribuíram efeitos tóxicos aos organismos testados, cabe reforçar a preocupação sobre os 

possíveis efeitos que este composto pode causar sobre vertebrados. 

A diferença de sensibilidade ao IMI observada entre as espécies utilizadas neste e em 

outros estudos demonstram a importância de se avaliar a toxicidade utilizando diferentes 

organismos representativos do ambiente aquático para que se possa obter uma melhor 

compreensão sobre os impactos no ecossistema. 

A exposição a contaminantes ambientais pode afetar a sobrevivência de organismos 

aquáticos direta e indiretamente. Entretanto alterações mais sutis podem indicar um 

desequilíbrio na função fisiológica, podendo afetar seu comportamento, torná-lo susceptível a 

doenças e promover mudanças em seu sistema reprodutor (HOOK; GALLAGHER; BATLEY, 

2014). 

Embora alguns estudos tenham avaliado os efeitos tóxicos do IMI em peixes, as 

informações sobre a toxicidade associada ao estresse oxidativo em peixes são ainda muito 

escassas (ITURBURU et al., 2018). Quando o peixe é exposto a poluentes, como o IMI, estes 

podem se depositar em seus tecidos. A bioacumulação destas moléculas pode resultar em 

alterações moleculares, celulares, histológicas e fisiológicas com o intuito de eliminar estes 

compostos do seu corpo através da ação de mecanismos enzimáticos em um processo 

denominado detoxificação (CLASEN et al., 2018). 
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A detoxificação de compostos poluentes é constituída por duas fases. A fase I consiste 

na introdução de um grupo polar na molécula, o que a torna mais solúvel e susceptível às 

reações da fase II. Na fase seguinte, reações desencadeadas por enzimas, como a glutationa s-

transferase (GST), combinam o composto com um substrato endógeno de ocorrência comum 

nas células para produção de um produto hidrossolúvel que pode ser facilmente excretado pelo 

organismo (DELEVE; KAPLOWITZ, 1991; LUSHCHAK, 2011). 

Durante o processo de biotransformação de xenobióticos pelas enzimas detoxificantes, 

espécies reativas de oxigênio (ERO) podem ser geradas pela atuação do complexo 

citocromático P450. Em uma situação de desequilíbrio, as ERO, em grande quantidade, podem 

causar danos oxidativos em cadeias de aminoácidos, causando alterações tanto na estrutura 

como na função das proteínas, levando à sua inativação ou degradação. As ERO também podem 

oxidar os fosfolipídios da membrana celular refletindo na perda de sua integridade levando a 

célula à apoptose (ALVIM; MARTINEZ, 2018). A geração de EROs pode ser prevenida pelos 

sistemas de defesa antioxidante, como a catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX) (KAUR 

et al., 2019; TOPAL et al., 2017). 

Em relação às atividades das enzimas avaliadas foi possível detectar algumas 

alterações significativas (p < 0,05) entre os organismos avaliados e entre os tratamentos com 

IMI e o grupo controle, conforme apresentados no item anterior. A atividade de GST para 

P. reticulata apresentou maiores valores quando comparado ao D. rerio. Diferentemente, as 

enzimas CAT e APX registraram valores mais elevados em D. rerio. 

Iturburu et al. (2018) avaliaram a atividade enzimática de GST e CAT nos órgãos de 

Oncorhynchus mykiss após a exposição de 48 horas ao imidacloprido em concentrações entre 

1,0 e 1000,0 µL-1. Os autores não observaram alterações significativas em relação ao controle, 

tanto na atividade de GST como na de CAT. 

A GST é uma enzima envolvida no processo de detoxificação de compostos 

xenobióticos através da catálise da conjugação da glutationa reduzida (GSH) com outras 

moléculas, dentre elas as espécies reativas de oxigênio (ERO). A atividade de GST e a 

concentração de GSH nas células são consideradas biomarcadores de estresse oxidativo 

(STARA et al., 2019). Deste modo, alterações na atividade de GST podem indicar que o 

organismo está exposto a compostos que podem causar prejuízos a sua integridade fisiológica. 
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De acordo com Wang et al. (2018), a GST possui um importante papel na eliminação 

do IMI e seus metabólitos. O metabolismo da fase II do IMI pode envolver glucuronidação e 

metilação no anel imidazol, e a ligação da glutationa (GSH) nos grupos cloropiridinil, levando 

à formação dos metabólitos N-acetilcisteína e S-metil no final do processo de detoxificação, os 

quais serão excretados pelo organismo. 

Entretanto, em algumas situações a atividade de GST pode não apresentar alterações 

significativas ou ainda obter valores de atividade mais baixos quando comparado ao grupo 

controle, como observado no presente estudo (Figura 14). A falta de atividade também pode ser 

um indicativo de que o sistema de detoxificação do animal não está atuando de maneira efetiva 

na eliminação de composto xenobióticos. 

Ge et al. (2015) avaliaram o efeito crônico do imidacloprido sobre a atividade 

enzimática de D. rerio durante 28 dias de exposição e não observaram alterações significativas 

na atividade enzimática de GST nos períodos iniciais do experimento. 

O fato de que alguns valores não se mostraram significativamente diferentes do grupo 

controle pode estar associado às enzimas da fase I do processo de detoxificação do IMI, que 

não conseguiram converter o composto a níveis adequados para promover a ativação da GST 

durante a fase II (GE et al., 2015; UGUZ et al., 2003). Já o declínio na atividade de GST pode 

estar relacionado com o consumo excessivo de GSH como substrato e à mudança na 

composição de GST desencadeado por metabólitos intermediários, ou ainda associado à 

inibição competitiva entre a GST e seu substrato (EGAAS et al., 1999) Outra possibilidade é 

que os níveis de glutationa podem decrescer devido a excreção de sua forma oxidada ao longo 

do período de exposição ao composto durante o teste de toxicidade (DELEVE; KAPLOWITZ, 

1991). 

Diferente da GST, a partir dos ensaios para determinação da atividade da CAT foi 

observado um aumento significativo (p < 0,05) em relação ao controle na concentração de 

240,0 mg.L-1 em P. reticulata. A APX, por sua vez, obteve diferença estatística significativa 

caracterizada por um aumento de atividade nas concentrações mais elevadas, 120,0 e 

240,0 mg.L-1 em P. reticulata e 480,0  mg.L-1 em D. rerio. 

Topal et al. (2017) avaliaram o efeito do imidacloprido em Oncorhynchus mykiss nas 

concentrações de 5,0, 10,0 e 20,0 mg.L-1 e observaram um aumento na atividade de CAT assim 

como observado em P. reticulata neste estudo. 
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A CAT e a APX são enzimas que atuam na decomposição de peróxido de hidrogênio 

gerado em processos fisiológicos, como a detoxificação. Sob condições naturais, O2 é 

rapidamente convertido em H2O2 que é metabolizado pela catalase e outras enzimas associadas. 

Entretanto em situações de estresse, fontes de superóxido adicionais são ativadas e resultam na 

formação de uma grande quantidade de H2O2. Sob esta condição, outras espécies oxidativas, 

como radicais hidroxila, ácido hipocloroso ou peroxinitrito podem ser formadas (GEBICKA; 

KRYCH-MADEJ, 2019). 

Deste modo, a atividade de CAT e APX observada nos ensaios pode ter tido a 

influência de outras espécies oxidativas com maior afinidade para H2O2, uma vez que o método 

se baseia no consumo de H2O2. 

As variações observadas nas atividades de GST, CAT e APX demonstraram que 

efeitos a nível fisiológico do IMI podem ser observados nas espécies modelo D. rerio e 

P. reticulata. 

Deste modo, a quantificação da atividade enzimática desses antioxidantes pode ser 

utilizada como um indicador dos impactos causados por poluentes nos organismos aquáticos 

antes mesmo de efeitos letais tornarem-se aparentes. Além disso, podem ser também utilizados 

no monitoramento da poluição aquática e oferecer um diagnóstico ecotoxicológico, que pode 

representar um sistema de alerta antecipado (CLASEN et al., 2018; HOOK; GALLAGHER; 

BATLEY, 2014; LUSHCHAK, 2011). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando a sensibilidade dos organismos avaliados neste estudo, estes poderiam 

ser ordenados da seguinte forma: C. sancticaroli > D. similis > P. reticulata > D. rerio > 

R. subcapitata. Embora o imidacloprido tenha causado efeito crônico em D. similis em 

concentrações abaixo da CL10, estes valores foram muito superiores quando comparado a 

concentração que causou efeito agudo em C. sancticaroli, o que faz com que este organismo 

seja um melhor bioindicador para a avaliação dos efeitos deste composto. Além disso, foram 

observadas alterações na atividade enzimática de GST, CAT e APX após a exposição de 

P. reticulata e D. rerio ao imidacloprido. 
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CAPÍTULO 3 

 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DO IMIDACLOPRIDO SOBRE ORGANISMOS-

MODELO AQUÁTICOS EM ESCALA DE MESOCOSMOS 

 

Resumo 

 

A comunidade aquática de corpos hídricos de água doce está constantemente 

susceptível à exposição por uma grande quantidade de compostos potencialmente tóxicos. 

Efeitos deletérios em um único grupo podem trazer malefícios para a dinâmica de um 

ecossistema como um todo. O presente capítulo teve por objetivo avaliar os efeitos do 

imidacloprido em concentrações ambientalmente relevantes, ou seja, concentrações já 

detectadas no ambiente aquático (320,0 µg.L-1). Para isto, foi proposto um sistema modelo 

em escala de mesocosmos, que consistiu em um canal artificial com capacidade para 20 L 

de água. Simultaneamente, foram realizados ensaios laboratoriais em microcosmos. Os 

organismos Daphnia similis, Chironomus sancticaroli e Danio rerio foram expostos ao 

imidacloprido em associação a água coletada em dois pontos diferentes do rio Piquete, a 

montante e a jusante do trecho urbano. Ao final do período de exposição aguda os 

organismos foram retirados do sistema e avaliados quanto à mortalidade, para D. similis e 

C. sancticaroli, e alterações nas atividades de enzimas associadas ao processo de 

detoxificação para D. rerio. Os resultados demonstraram que D. similis não apresentou 

sensibilidade às condições submetidas. Diferentemente, C. sancticaroli apresentou 100% de 

mortalidade em todos os ensaios propostos. D. rerio apresentou alterações na atividade das 

enzimas GST, CAT e APX após a exposição ao imidacloprido. Os resultados sugerem que 

mesmo em baixas concentrações o imidacloprido pode causar o desequilíbrio ecossistêmico 

pelos seus efeitos diretos ou indiretos sobre a comunidade aquática. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em estudos ecológicos, o uso de “ecossistemas-modelos”, como microcosmo e 

mesocosmo, tem se mostrado cada vez mais útil para simulação e avaliação dos efeitos de 

estressores sobre os organismos aquáticos. Microcosmos são representações de ambientes 

aquáticos ou terrestres em pequena escala criados em condições laboratoriais que incluem 

um número relevante de espécies. Os mesocosmos, por sua vez, são sistemas experimentais 

maiores, os quais tentam simular algum aspecto de um ecossistema, tal como a composição 

de espécies da comunidade (ODUM, 1984). Estes estudos em maior escala podem ajudar a 

validar resultados obtidos em escala laboratorial, auxiliando na compreensão dos reais 

impactos de pesticidas sobre ecossistemas aquáticos (HAYASAKA et al., 2012). 

Experimentos em escala de mesocosmos podem ser desenvolvidos tanto em 

laboratório como em um ambiente externo (por exemplo: lagos e fontes artificiais) ou ainda 

consistir de uma área cercada no próprio hábitat, contendo solo, água ou biota representativa. 

A premissa deste tipo de experimento consiste em mimetizar condições mais próximas das 

naturais e por este motivo são considerados modelos simplificados do mundo real, podendo 

contribuir significativamente para a compreensão de como os poluentes atuam sobre os 

processos ecológicos (MIKÓ et al., 2015; ODUM, 1984).  

A entrada de poluentes em corpos hídricos pode ocorrer de forma pontual, 

caracterizado pelo lançamento de efluentes, domésticos e/ou industriais em um local 

específico, ou de forma difusa, que não possuem um ponto de lançamento específico, e 

ocorrem pela ação do escoamento superficial, sendo de difícil controle e monitoramento. 

Uma das principais fontes de poluição difusa de corpos hídricos é a agricultura. As 

práticas agrícolas consistem no uso intenso de compostos químicos no solo e nas culturas, 

como fertilizantes e agrotóxicos, a fim de aumentar a sua produção. Além disso, o 

consequente desmatamento destas áreas torna o corpo hídrico ainda mais susceptível a 

contaminação por estes compostos via escoamento superficial e processos erosivos 

(BARMENTLO et al., 2018; MELLO et al., 2018). 

Dentre os poluentes agrícolas que atingem os corpos hídricos, os agrotóxicos 

constituem um grupo de elevada complexidade, uma vez que alguns destes compostos 

apresentam elevada solubilidade, persistência no ambiente aquático, susceptibilidade ao 

arraste através do escoamento superficial, baixa degradabilidade sob condições ambientais 
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e elevada toxicidade sobre organismos não-alvo (RICO et al., 2018). Devido a estas 

características, os agrotóxicos requerem bastante atenção sobre os riscos que podem causar 

nos ecossistemas aquáticos. 

O imidacloprido é considerado o inseticida mais vendido em todo o mundo e devido 

ao seu uso intenso destinado ao combate às pragas de lavouras, este composto tem sido 

encontrado em áreas adjacentes às áreas agrícolas, incluindo corpos hídricos. O 

imidacloprido em ambientes aquáticos ocorrem em baixas concentrações, entre 0,001 e 

320,0 µg.L-1, sendo a maior concentração encontrada em corpos hídricos da Holanda 

(MORRISSEY et al., 2015). A presença deste composto em ecossistemas aquáticos de todo 

o mundo tem despertado a atenção de pesquisadores que buscam compreender os efeitos 

causados por estes compostos na biota aquática. 

Do ponto de vista da conservação da biodiversidade é necessário compreender 

como ecossistemas localizados em regiões agrícolas podem reagir e se recuperar da 

exposição de compostos químicos tóxicos. Deste modo, experimentos em mesocosmos são 

usados como uma ferramenta para monitoramento e predição de impactos causados por 

pesticidas em uma variedade de comunidades aquáticas (HAYASAKA et al., 2012b). 

Testes realizados em laboratório podem não ser capazes de predizer corretamente 

os efeitos dos pesticidas no ambiente natural, por não conseguirem reproduzir as condições 

ambientais. Poucos estudos têm comparado os efeitos de pesticidas em escala laboratorial e 

mesocosmos, a fim de analisar a eficiência de cada modelo experimental (MIKÓ et al., 

2015). 

No sentido de avaliar os efeitos do imidacloprido (IMI) no ambiente aquático em 

concentrações detectadas pela literatura, foram realizados experimentos em um sistema 

mesocosmos indoor com o intuito de simular as características ambientais de um corpo 

hídrico lótico frente à contaminação pelo inseticida. Para este experimento, foram utilizados 

três organismos-modelo representativos da biota aquática: Daphnia similis, 

Chironomus sancticaroli e Danio rerio. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Sistema-teste 

 

Com o intuito de avaliar a toxicidade do IMI em concentrações já detectadas no 

ambiente foi proposto um sistema modelo indoor em escala de mesocosmos onde foi 

simulado um corpo hídrico lótico perante a contaminação por este agrotóxico. 

O modelo experimental proposto neste estudo consistiu em um canal de vidro 

(80 x 12 x 12 cm), um aquário localizado abaixo do canal que serviu de reservatório, 

mangueiras que conectavam os dois compartimentos e uma bomba submersa com vazão de 

340 L.h-1 para promover a circulação da água entre o canal e o reservatório, conforme 

esquema apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17. Esquema do sistema em escala de mesocosmo adotado no presente estudo.  

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O sistema possui capacidade total de 20 L de água, sendo 8 L correspondentes ao 

canal principal e 12 L ao reservatório. O sistema desenvolvido está apresentado na Figura 

18. As variáveis temperatura e luminosidade variaram de acordo com as condições 

ambientais da sala onde o sistema estava acondicionado. 
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Figura 18. Sistema em escala de mesocosmos desenvolvido para o presente estudo. (A) Vista lateral do sistema. 
(B) Vista superior do sistema. 

  

Fonte: Próprio autor. 

 

Para esta avaliação, foram selecionados os organismos Daphnia similis, 

Chironomus sancticaroli e Danio rerio. Para que não houvesse predação por parte dos 

peixes, os organismos D. similis e C sancticaroli foram acondicionados em cápsulas de PVC 

com aberturas revestidas por rede de plâncton que permitia a passagem da água do canal 

para o interior da cápsula (Figura 19). 

 

Figura 19. Cápsulas utilizadas para o acondicionamento de Daphnia similis (A) e Chironomus sancticaroli (B) 
no sistema de mesocosmo. 

  

Fonte: Próprio autor. 

 

A avaliação se deu perante diferentes panoramas de qualidade da água. Desde 

modo, utilizou-se a água de cultivo de D. similis (AC), que consiste em um meio 

reconstituído e, por este motivo, de qualidade conhecida, e a água de um corpo hídrico 

A 

B 

A B 
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coletada em dois pontos, um localizado a montante de uma área urbanizada com elevado 

índice de preservação, e outro a jusante, onde era possível observar sinais de contaminação, 

sendo assim, uma água de pior qualidade. 

 

2.2 Área de estudo e coleta de amostras 

 

O município de Piquete está localizado no Estado de São Paulo, na porção central 

do Vale do Paraíba. De acordo com o IBGE (2019), o território do município abrange 

157.996 Km², com população estimada em 2018 de 13.742 habitantes. Em 2010, o município 

contava com 77,2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, ficando na posição 

504 de 645, quando comparado aos demais municípios do Estado de São Paulo. 

O rio Piquete, que atravessa o município, é formado pelos ribeirões Sertão e 

Benfica, que juntamente com os rios Itabaquara e Passa Quatro formam o Rio Embaú que 

deságua na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul na divisa entre os municípios de 

Cachoeira Paulista e Cruzeiro. De acordo com o Decreto 52.706 de 11 de março de 1971, 

que dispõe sobre o enquadramento dos corpos receptores, o rio Piquete é classificado como 

Classe IV. De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, estabelece que suas águas 

(Classe IV) não podem ser utilizadas para o abastecimento público, irrigação ou proteção de 

comunidades aquáticas. 

Os pontos de coleta do rio Piquete estão localizados a montante (-22,594370; -

45,226524) (PM) e a jusante (-22,622837; -45,161491) (PJ) do perímetro urbano do 

município de Piquete (Figura 20). As amostras foram coletadas em maio de 2019, período 

de baixa precipitação. 

As amostras de água coletadas foram caracterizadas a partir das variáveis a seguir: 

pH (pHmetro Marte MB-10), Turbidez (Turbidímetro TECNOPON TB-1000), Fósforo 

Total (APHA, 2005), Oxigênio Dissolvido (OD) (CETESB L5169) e Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO) (CETESB L5120/91). 
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Figura 20. Pontos de coleta de amostras de água do rio Piquete-SP. (A) PM – ponto a montante; (B) PJ – ponto 
a jusante. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.3 Avaliação ecotoxicológica 

 

2.3.1 Imidacloprido 

 

De acordo com Morrissey et al. (2015), as concentrações de imidacloprido (IMI) 

detectadas em corpos hídricos próximos a áreas agrícolas variaram de 0,001 a 320,0 µg.L-1, 

em condições naturais em corpos hídricos próximos a áreas agrícolas. 

Baseado nestas informações foi definido que os testes utilizando o sistema-teste em 

questão avaliariam os efeitos da maior concentração já detectada em condições naturais 

(320,0 µg.L-1). Para isto, foi considerada a massa do ingrediente ativo imidacloprido na 

formulação comercial Galeão® 70% (m/m), o que resultou em uma concentração de 

460,0 µg.L-1 do produto comercial. 

 

2.3.2 Ensaios ecotoxicológicos 

 

Os ensaios ecotoxicológicos em escala de mesocosmos foram desenvolvidos em 

três tratamentos diferentes: (1) água de cultivo de Daphnia similis (AC); (2) água coletada a 

montante do perímetro urbanizado do município de Piquete-SP (PM); e (3) água coletada a 

jusante do perímetro urbanizado do município de Piquete-SP (PJ). 

A B 
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Concomitantemente aos ensaios em escala de mesocosmo, foram realizados ensaios 

laboratoriais convencionais em microcosmos com a mesma água utilizada no sistema-teste, 

porém em condições controladas como previsto nas metodologias apresentadas no 

Capítulo 2, para avaliação da toxicidade aguda nos organismos D. similis, C. sancticaroli e 

Danio rerio, conforme apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21. Desenvolvimento dos ensaios no modelo experimental adotado no presente estudo. 

 
Legenda: PM e PJ: pontos de coleta a montante e jusante do município de Piquete-SP, respectivamente; IMI: 
imidacloprido (320,0 µg.L-1). 
Fonte: Próprio autor. 

 

Após a preparação do sistema para início do teste, o inseticida foi adicionado ao 

sistema que permaneceu funcionando por uma hora sem os organismos-teste, a fim de 

homogeneizar o composto por toda a água do sistema. Após este período, os organismos 

foram inseridos ao mesmo tempo no canal principal do sistema-teste. 

Os testes com D. similis basearam-se na metodologia proposta pela norma ABNT 

NBR 12.648/11 onde foram utilizados 20 organismos por réplica com idade entre 8 e 

24 horas. Os testes com larvas de C. sancticaroli foram realizados conforme a norma 

OECD 235 (2011) para avaliação da imobilidade. Para isto, 20 larvas no 2° ínstar foram 

utilizadas. Para o teste com D. rerio foram utilizados 5 organismos por réplica, totalizando 

10 organismos. O tempo de duração dos ensaios foi de um teste para avaliação do efeito 

agudo sobre estes organismos, ou seja, 48 horas para D. similis e C. sancticaroli, e 96 horas 

para D. rerio. 
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Ao final do período de exposição (t = 48 h), as cápsulas contendo os organismos 

D. similis e C. sancticaroli foram retiradas do sistema para verificação do índice de 

mortalidade dos indivíduos. 

Após, 96 horas de exposição, os peixes foram removidos do sistema e sacrificados 

para posterior determinação da atividade enzimática de glutationa s-transferase (GST), 

catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX). A metodologia utilizada para avaliação da 

atividade enzimática está descrita no item 2.4 do Capítulo 2. 

 

2.3.3 Análise dos dados 

 

Os resultados referentes a mortalidade dos organismos foram submetidos ao teste 

de Fisher para determinação do efeito tóxico agudo (p < 0,05). Os valores de atividade das 

enzimas GST, CAT e APX obtidos foram submetidos à análise de variância de um fator 

(ANOVA), a fim de encontrar diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos. As 

análises foram desenvolvidas utilizando o software MINITAB 19. 
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3 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos a partir das análises físicas e químicas realizadas para avaliação 

da qualidade da água nos pontos de coleta do rio Piquete, localizados a montante (PM) e a 

jusante (PJ) do município de Piquete-SP, estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Variáveis físicas e químicas das amostras de água coletadas no rio Piquete-SP localizados a montante e 
a jusante do município de Piquete-SP. 

Parâmetros PM PJ 
pH 7,85 7,32 
Turbidez (UNT) 0,40 0,65 
Condutividade (µS.cm-1) 37,5 318,0 
Oxigênio Dissolvido (mg.L-1) 8,13 7,13 
DBO (mg.L-1) 1,20 4,52 
Fósforo Total (µg.L-1) 1,36 22,43 

Fonte: Próprio autor. 

 

O ponto PJ, localizado a jusante do município de Piquete, apresentou valores mais 

elevados para as variáveis turbidez, condutividade, DBO e fósforo total. 

Os ensaios ecotoxicológicos realizados no sistema de mesocosmo proposto foram 

monitorados diariamente quanto a temperatura, pH e condutividade e os valores médios de cada 

variável estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Valores médios de variáveis físicas e químicas nos ensaios realizados no sistema-teste para avaliação 
dos efeitos do imidacloprido sobre organismos aquáticos. 

 Tratamento °C pH Condutividade 
Ensaio 1 AC 22,43 ± 0,51 7,8 ± 0,27 219,63 ± 4,75 
 AC+IMI 22,65 ± 0,31 7,5 ± 0,15 250,25 ± 4,65 
Ensaio 2 PM 23,40 ± 0,37 7,80 ± 0,07 35,22 ± 8,26 
 PM+IMI 23,56 ± 0,67 7,76 ± 0,06 27,42 ± 7,38 
Ensaio 3 PJ 19,50 ± 0,14 7,80 ± 0,00 323,40 ± 7,60 
 PJ+IMI 19,60 ± 0,07 7,70 ± 0,00 328,10 ± 5,80 

Fonte: Próprio autor. 
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O pH dos ensaios em microcosmos realizados simultaneamente com D. similis e 

C. sancticaroli foi mensurado no início e no final dos testes e a variação de pH não ultrapassou 

0,5 unidade em nenhum dos tratamentos. A temperatura da incubadora onde os recipientes 

contendo os organismos foram acondicionados foi mantida controlada em 23 ± 2°C. 

Ao final do período de exposição de 48 horas, foi avaliada a mortalidade de D. similis, 

nos ensaios realizados em micro e mesocosmo. Os resultados estão apresentados na Tabela 8. 

A mortalidade de D. similis foi observada somente no ensaio 3, no qual foi utilizada a 

água coletada a jusante do município de Piquete-SP. Entretanto, de acordo com o teste de Fisher 

(p < 0,05), nenhum dos tratamentos, com ou sem o imidacloprido, causou efeito tóxico agudo 

sobre D. similis. Deste modo, a água do rio Piquete, no período que foi amostrado, não 

apresentou efeito tóxico agudo sobre este organismo. 

 

Tabela 8. Mortalidade (%) de Daphnia similis observada ao final dos ensaios em micro e mesocosmos com o 
imidacloprido (IMI) na concentração de 320,0 µg.L-1. 

  Mortalidade (%) 
 Tratamento Microcosmo Mesocosmo 
Ensaio 1 AC (Controle) 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 
 AC+IMI 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 
Ensaio 2 AC (Controle) 0,0 ± 0,0 - 
 PM 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 
 PM+IMI 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 
Ensaio 3 AC (Controle) 0,0 ± 0,0 - 
 PJ 10,0 ± 0,0 12,5 ± 3,5 
 PJ+IMI 0,0 ± 0,0 7,5 ± 3,5 

Legenda: AC – Água de cultivo; IMI – Imidacloprido; PM e PJ– Água coletada a montante e a jusante do município 
de Piquete-SP, respectivamente. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A Tabela 9 apresenta a mortalidade C. sancticaroli ao final de cada um dos ensaios 

realizados. Os resultados obtidos demonstram que houve 100% de mortalidade em todos os 

tratamentos que continham o IMI, tanto nos ensaios em microcosmos como nos ensaios em 

mesocosmos. Diferentemente, não houve mortalidade nos demais tratamentos sem o inseticida, 

o que demonstra que a água coletada nos pontos a montante e a jusante de Piquete-SP não 

causou efeito tóxico agudo a C. sancticaroli. 
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Tabela 9. Mortalidade (%) de Chironomus sancticaroli observada ao final dos ensaios em micro e mesocosmos 
com o imidacloprido (IMI) na concentração de 320 µg.L-1. 

  Mortalidade (%) 
 Tratamento Microcosmo Mesocosmo 
Ensaio 1 AC 0,0 0,0 
 AC+IMI 100,0 100,0 
Ensaio 2 AC (Controle) 0,0 - 
 PM 0,0 0,0 
 PM+IMI 100,0 100,0 
Ensaio 3 AC (Controle) 0,0 - 
 PJ 0,0 0,0 
 PJ+IMI 100,0 100,0 

Legenda: AC – Água de cultivo; IMI – Imidacloprido; PM e PJ– Água coletada a montante e a jusante do município 
de Piquete-SP, respectivamente. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Durante os ensaios não foi registrada mortalidade de D. rerio tanto nos testes 

realizados no sistema de mesocosmo como no modelo de microcosmo, com o IMI. Assim, os 

efeitos do IMI em D. rerio, após exposição de 96 horas ao inseticida em sistema de mesocosmo, 

foi avaliada a partir da atividade de glutationa s-transferase (GST), catalase (CAT) e ascorbato 

peroxidase (APX). 

Considerando os três panoramas avaliados nos ensaios em mesocosmo foi possível 

observar que a atividade da GST foi mais elevada nos grupos controle do ensaio utilizando água 

de cultivo (AC) e do ensaio que utilizou a água do ponto PJ. Além disso, estes grupos não 

apresentaram diferença estatística significativa entre si (Figura 22). 

Quando os sistemas micro e mesocosmos são comparados, a partir da atividade de 

GST, é possível observar que no ensaio com a água do ponto PM não foi possível observar 

diferença estatística significativa (p < 0,05) entre os grupos com IMI e o controle. Entretanto, 

quando observado os tratamentos com IMI houve diferença representada por um aumento de 

atividade no sistema de mesocosmo e uma redução no microcosmo. 

No ensaio realizado com a água do ponto PJ, houve diferença estatística significativa 

entre os ensaios de micro e mesocosmo. Além disso, é possível observar que os valores de 

atividade de GST foram superiores no ponto PJ quando comparado aos valores obtidos nos 

ensaios utilizando a água de PM (Figura 23). 
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Figura 22. Atividade de GST em D. rerio após exposição ao imidacloprido (320,0 µg.L-1) em sistema de 
mesocosmo. Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

 

Legenda: AC – Água de cultivo; PM – Água coletada a montante de Piquete; PJ – Água coletada a jusante de 
Piquete. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 23. Atividade de GST em D. rerio após a exposição ao imidacloprido (IMI) + água coletada nos pontos a 
montante (A) e a jusante (B) do município de Piquete nos ensaios realizados em mesocosmo e microcosmo. 
Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

  

Fonte: Próprio autor. 
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A atividade da CAT mostrou-se significativamente diferente (p < 0,05) somente no 

grupo controle do ensaio que utilizou a água do ponto PM. Os demais pontos apresentaram 

valores menores e não apresentaram diferenças significativas entre si (Figura 24). Quando 

comparados os ensaios do ponto PM, a atividade da CAT nos tratamentos com IMI apresentou 

uma redução em relação ao grupo controle tanto no ensaio com microcosmo, como no 

mesocosmo. Diferentemente, em PJ foi possível observar um perfil de crescimento de sua 

atividade (Figura 25). 

Não foram observadas diferenças estatísticas significativas (p < 0,05) entre os ensaios 

de mesocosmos quando somente a atividade de APX é considerada (Figura 26). 

Entretanto, quando comparados aos ensaios de microcosmos foi possível observar 

algumas diferenças. Em PM, a atividade de APX apresentou comportamentos opostos. No 

sistema de mesocosmo, houve um decréscimo de sua atividade no tratamento com IMI, 

enquanto no microcosmo houve um aumento. Em PJ, os tratamentos com IMI apresentaram 

comportamento inverso ao de PM, caracterizado por um aumento em mesocosmo e uma 

redução da atividade em microcosmo (Figura 27). 

Além disso, os valores de atividade de APX apresentados em PM foram muito 

superiores quando comparados aos de PJ, atingindo a atividade máxima no tratamento com IMI 

de 167,76 mmol.min-1.mg proteína-1 no sistema de microcosmo. 
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Figura 24. Atividade de CAT em D. rerio após exposição ao imidacloprido (320,0 µg.L-1) em sistema de 
mesocosmo. Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 25.Atividade de CAT em D. rerio após a exposição ao imidacloprido (IMI) + água coletada nos pontos a 
montante (A) e a jusante (B) do município de Piquete nos ensaios realizados em mesocosmo e microcosmo. 
Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

   

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 26. Atividade de APX em D. rerio após exposição ao imidacloprido (320,0 µg.L-1) em sistema de 
mesocosmo. Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

  

Legenda: AC – Água de cultivo; PM – Água coletada a montante de Piquete; PJ – Água coletada a jusante de 
Piquete. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 27. Atividade de APX em D. rerio após a exposição ao imidacloprido (IMI) + água coletada nos pontos a 
montante (A) e a jusante (B) do município de Piquete nos ensaios realizados em mesocosmo e microcosmo. 
Valores médios que não compartilham uma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

  

Fonte: Próprio autor. 
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4 DISCUSSÃO 

 

De modo geral, ambientes aquáticos localizados próximos a áreas urbanizadas estão 

vulneráveis a poluição por uma grande variedade de contaminantes que podem causar efeitos 

no ecossistema a curto e longo prazo (DO AMARAL et al., 2018). 

De acordo com os resultados obtidos a partir da determinação das variáveis físicas e 

químicas da água coletada nos pontos PM e PJ do rio Piquete, a qualidade da água está dentro 

do estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para um corpo hídrico Classe IV. 

Embora os resultados estejam de acordo com a resolução, observou-se que o ponto 

PM, localizado a montante do município de Piquete-SP apresentou os melhores índices de 

qualidade de água. Os menores valores de DBO, fósforo total e condutividade demonstram que 

este ponto possui uma menor carga de poluentes orgânicos. Enquanto o ponto PJ, que está 

localizado a jusante do município de Piquete e recebe parte do esgoto doméstico que não é 

tratado pelo município, apresentou valores mais elevados para estas variáveis. 

Efluentes lançados em corpos hídricos apresentam elevadas cargas de matéria 

orgânica, fósforo dissolvido e compostos nitrogenados (MOR et al., 2019). Estes compostos 

ocorrem naturalmente em corpos hídricos e são componentes importantes das principais vias 

de energia de ecossistemas lóticos, porém, mudanças significativas em suas concentrações 

podem trazer consequências ecológicas e alterar propriedades da hidrobiocenose (MILOŠEVIĆ 

et al., 2018). 

Os experimentos realizados em escala de micro e mesocosmo utilizando a água 

coletada nos pontos PM e PJ em associação ao inseticida IMI não conferiram toxicidade aguda 

a D. similis. Baseado na sensibilidade destes organismos ao IMI, estudada no Capítulo 2 

(CL50 = 20,61 mg.L-1), a mortalidade de D. similis nos experimentos utilizando baixas 

concentrações não era esperada. Entretanto, os organismos poderiam estar sujeitos aos efeitos 

de possíveis contaminantes presentes na água coletada, ou ainda devido a algum efeito sinérgico 

entre os componentes da água e o IMI, o que não foi observado. 

Quando avaliada a sensibilidade de C. sancticaroli ao IMI (Capítulo 2), a CL50 foi 

determinada em 1,5 µg.L-1. Os resultados obtidos neste capítulo corroboram com os resultados 

mencionados anteriormente. 
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Como os experimentos em mesocosmos foram conduzidos considerando 

concentrações detectadas em corpos hídricos da Holanda (320,0 µg.L-1) (MORRISSEY et al., 

2015), é possível inferir que comunidades de Chironomidae presentes nestes corpos hídricos 

possivelmente apresentariam elevada redução populacional na ocasião da contaminação. 

Estudos desenvolvidos em corpos hídricos brasileiros têm encontrado concentrações de até 

3,65 µg.L-1 de imidacloprido (BECKER et al., 2009). Dessa forma, esta concentração poderia 

oferecer riscos à comunidade de macroinvertebrados bentônicos de água doce, como 

Chironomidae. Impactos negativos sobre um único grupo de organismos podem desencadear 

problemas a nível ecossistêmico, uma vez que organismos como macroinvertebrados possuem 

grande importância para a manutenção do ecossistema aquático. 

É esperado que a sensibilidade ao imidacloprido varie entre as espécies, porém os 

resultados obtidos com organismos modelo utilizados em estudos científicos podem contribuir 

para prever possíveis impactos em organismos que ocorrem naturalmente em ecossistemas 

aquáticos. 

Nos experimentos em escala de mesocosmos foi possível observar que todas as 

enzimas avaliadas neste estudo apresentaram uma tendência de aumento na sua atividade no 

tratamento que utilizou a água do ponto PJ, quando comparado aos tratamentos com a água 

coletada no ponto PM, embora somente a GST tenha se mostrado significativamente diferente 

(p < 0,05). 

A água do ponto PJ possuía a maior concentração de nutrientes e outras variáveis 

associadas à presença de elevada carga orgânica. De acordo com Chará-Serna et al. (2019) 

interações complexas envolvendo o imidacloprido, nutrientes e sedimento presentes em 

ambientes aquáticos podem alterar significativamente a magnitude e os efeitos ecológicos do 

imidacloprido. 

Cabe também considerar que organismos aquáticos estão constantemente susceptíveis 

à exposição a um grande número de poluentes aquáticos. A bioacumulação destes 

contaminantes pode causar um estresse oxidativo caracterizado por um desequilíbrio entre os 

sistemas oxidantes e antioxidantes, podendo levar a danos celulares. Estes organismos possuem 

a capacidade de viver em locais contaminados, principalmente devido a mecanismos de defesa 

que permitem desintoxicação, excreção, proteção antioxidante e resposta ao estresse (NARRA 

et al., 2017). 
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Segundo Hook, Gallagher e Batley (2014), variações na atividade de enzimas 

responsáveis pelo processo de detoxificação demonstram que o sistema fisiológico do 

organismo é capaz de detectar estes poluentes e identificá-los como estressores que devem ser 

excretados do corpo. 

Em todas as enzimas avaliadas observou-se que a atividade variou significativamente 

entre os grupos expostos ao IMI em sistema de micro e mesocosmo. A atividade de GST foi 

maior no sistema de mesocosmo, enquanto a CAT foi maior em microcosmo. 

O aumento na atividade da GST indica que a enzima foi induzida pela detoxificação 

do peróxido de hidrogênio ou pela conjugação do processo de excreção, como parte da fase II 

da biotransformação de xenobióticos (NARRA et al., 2017). Fase esta que é caracterizada pela 

ação da GST que é capaz de tornar este composto mais hidrofílico, contribuindo para a sua 

excreção (VIEIRA et al., 2019). 

A CAT apresentou maiores valores nos ensaios que utilizaram água do ponto de coleta 

localizado a jusante de Piquete (PJ) e imidacloprido (320,0 µg.L-1). O oposto foi observado nos 

ensaios com PM, onde a atividade da enzima foi significativamente menor quando comparada 

à atividade do grupo controle. 

A CAT é a principal enzima oxidorredutase que atua na remoção da forma tóxica de 

H2O2 convertendo-a em moléculas de H2O e O2. O aumento da atividade de CAT contribui para 

a eliminação de espécies reativas de oxigênio (ERO) induzidas pela exposição aos compostos 

tóxicos (SELLATHTHURAI et al., 2019). Como a água do ponto PJ apresentava parâmetros 

que indicavam que havia contaminação por lançamento de esgotos, o aumento da atividade da 

CAT pode estar associado não somente ao imidacloprido, como também a qualidade da água 

deste ponto. 

A diminuição da atividade da CAT pode indicar a capacidade reduzida do organismo 

em eliminar o peróxido de hidrogênio, devido a um aumento de espécies reativas de oxigênio 

(ERO) produzido durante a oxidação do composto IMI em resposta à intoxicação aguda. O 

estresse oxidativo ocorre quando a produção de ERO supera a proteção endógena promovida 

por enzimas responsáveis pela detoxificação, causando danos aos constituintes celulares. Neste 

caso, o estresse oxidativo pode ocorrer como algo semelhante a hipóxia, apresentando 

alterações histopatológicas e bioquímicas nas brânquias, bem como às anormalidades nucleares 

dos eritrócitos (DANTZGER; JONSSON; AOYAMA, 2018). 
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O modelo de exposição também pode ter contribuído para que houvesse diferença 

entre os grupos. O sistema de mesocosmo proposto não contava com controle de variáveis como 

temperatura e luminosidade, uma vez que o seu principal objetivo era simular determinadas 

características ambientais. 

A utilização de um método em escala de mesocosmo permite mimetizar condições 

mais próximas das naturais, como variações de temperatura, limitação de alimento e a presença 

de efeitos indiretos sobre a comunidade (KLAASSEN; WATKINS, 2012; MIKÓ et al., 2015). 

Ademais, estes métodos podem ser utilizados para avaliar a influência do tempo e da exposição 

residual em ecossistemas aquáticos, os quais podem ser afetados por distúrbios secundários e 

terciários de compostos químicos (HAYASAKA et al., 2012a). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O sistema-teste-proposto no presente estudo permitiu a realização de ensaios a nível 

multiespecífico simulando condições de um ambiente lótico. As concentrações ambientalmente 

relevantes do IMI, ou seja, aquelas que já foram detectadas em águas superficiais, têm o 

potencial de causar impactos na comunidade aquática, podendo afetar o equilíbrio de cadeias 

alimentares pela elevada letalidade a macroinvertebrados aquáticos bentônicos, representados 

neste estudo por Chironomus sancticaroli. Além de impactos negativos sobre a sobrevivência 

de organismos, o imidacloprido demonstrou potencial para afetar a fisiologia de organismos 

nectônicos, como peixes. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por se tratar de um dos agrotóxicos mais vendidos em todo o mundo, o imidacloprido 

requer grande atenção sobre o seu potencial de impactar corpos hídricos associados a áreas 

agrícolas onde este composto é aplicado, uma vez que diversos estudos têm detectado a 

presença deste composto em águas superficiais. 

Trabalhos avaliando os efeitos do imidacloprido sobre organismos não-alvo têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de gerar informações que permitam compreender os reais 

impactos que este composto pode causar sobre os ecossistemas. A maioria dos trabalhos 

publicados avaliaram os efeitos deste pesticida sobre organismos terrestres. Sendo assim, 

informações sobre os impactos causados em ambientes aquáticos são ainda escassos. 

Percebendo a necessidade de se compreender melhor os riscos que este agrotóxico 

pode oferecer ao ambiente aquático foram propostos ensaios utilizando organismos 

representativos deste ambiente de diferentes níveis tróficos. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que o inseticida Galeão® e o seu ingrediente 

ativo, imidacloprido, causaram efeito tóxico mesmo em baixas concentrações, como foi 

observado em Chironomus sancticaroli, na ordem de µg.L-1. Além disso, foi possível constatar 

que essas concentrações de imidacloprido encontradas em corpos hídricos já são suficientes 

para causar mortalidade sobre espécies de Chironomus sp., levando a um desequilíbrio nesses 

ambientes contaminados, uma vez que este grupo de organismos possuem um papel 

fundamental nas cadeias tróficas e nos processos de ciclagem de nutrientes. 

De acordo com a literatura, organismos-alvo mais complexos também podem ser 

impactados pelo imidacloprido. Embora o inseticida não cause a mortalidade de peixes em 

baixas concentrações, foi possível detectar alterações sobre os processos bioquímicos de 

detoxificação em Poecilia reticulata e Danio rerio. 

Com o objetivo de compreender os possíveis efeitos causados em concentrações 

ambientais representativas, foi proposto um modelo em maior escala (mesocosmo) que 

simulasse algumas características ambientais que os ensaios convencionais não podem oferecer, 

como características de um ambiente lótico e variações de temperatura e luminosidade. Os 

resultados demonstraram que mesmo em baixas concentrações o imidacloprido foi capaz de 
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alterar os processos bioquímicos em D. rerio e causar mortalidade de 100% dos organismos de 

C. sancticaroli. 

O presente trabalho se propôs a contribuir com novas informações sobre os efeitos 

deste composto e obteve resultados para cinco organismos representativos de ambientes de água 

doce. Além disso, contribuiu com um modelo de avaliação multiespecífico que permite 

reproduzir determinadas condições ambientais. 

Estudos avaliando os impactos do imidacloprido no ecossistema aquático são ainda 

necessários, uma vez que as informações disponíveis sobre este ambiente são ainda escassas 

para que possa haver uma real compreensão dos efeitos tóxicos. Desde modo, a utilização de 

outras espécies representativas pode contribuir significativamente para esta área de pesquisa.  

Recomenda-se ainda que sejam desenvolvidos ensaios que avaliem os efeitos das 

baixas concentrações encontradas no ambiente, uma vez que são nestas concentrações que os 

organismos estão expostos em condições ambientais. Este tipo de abordagem traz informações 

mais relevantes sobre os reais efeitos do imidacloprido no ambiente aquático. Assim, o 

desenvolvimento de métodos capazes de detectar os efeitos tóxicos do imidacloprido em 

concentrações subletais e em períodos de exposição crônica são de grande importância. 

Neste contexto, modelos em escala de mesocosmo, como o proposto neste estudo, 

podem auxiliar na obtenção destes resultados. O fato deste sistema ser um modelo de 

mesocosmo indoor multiespecífico, permite que diferentes abordagens possam ser realizadas, 

como o controle de determinadas variáveis, a fim de determinar quais delas são de fato 

significativas para a avaliação da toxicidade de compostos químicos, ou ainda a utilização de 

diferentes espécies de organismos aquáticos de forma simultânea. O sistema permite ainda que 

comportamento do composto na coluna d’água possa ser estudado, uma vez que determinados 

compostos podem apresentar a tendência de permanecer solúveis na água ou ainda se precipitar 

sobre o sedimento de corpos hídricos. Isto permitiria compreender quais grupos de organismos 

(planctônicos, nectônicos e bentônicos) estão mais sujeitos à exposição pelo IMI. 


